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Voorwoord
Beste lezer,
Heb je besloten om een kat in huis te nemen?

Van harte gefeliciteerd!

Een kat zal je dagelijks leven enorm verrijken.

Om ervoor te zorgen dat je nieuwe huisdier zich bij jou op zijn gemak voelt, hebben we in deze 
gids alles wat je moet weten over het adopteren van een kat samengevat.

Ook als je nog niet zeker weet of je een kat wilt adopteren, is het de moeite waard om de volgende 
pagina’s door te lezen. Zo kom je namelijk veel te weten over de behoeften van katten en word je 
hopelijk ondersteund bij het maken van een keuze.

Veel leesplezier!
Het zooplus Magazine team
 

zooplus Gids voor kattenadoptie
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Woord vooraf
Hoe mooi het ook is een eigen kat te adopteren, je moet er goed over nadenken. Een kat brengt veel plezier met zich 
mee, maar ook de nodige verantwoordelijkheid. Hieronder vind je een aantal punten om rekening mee te houden voor-
dat je een kat adopteert.

Een leven lang verantwoordelijkheid

Een kat kan ouder worden dan 15 jaar. Dat betekent 
dat jij de verantwoordelijkheid voor een lange tijd op 
je neemt. Spontaan op vakantie gaan, tot de middag 
in bed liggen of een nieuwe woning zoeken: voortaan 
moet je bij kleine en grote beslissingen ook aan het 
welzijn van je kat denken. Naarmate je ouder wordt, 
kunnen de behoeften van je kat toenemen. Er kunnen 
zich ziektes en problemen voordoen die moeten 
worden behandeld.

Je kat binnen houden of buiten laten

Je kat buiten laten heeft voordelen: hij wordt vrijgela-
ten, kan zijn jachtinstinct volgen en ontmoet soortge-
noten. Er zijn echter ook een aantal risico‘s waarmee 
je rekening moet houden. Als je een kat als huisdier 
adopteert omdat hij niet naar buiten kan of omdat 
je dat niet wilt, overweeg dan om een soortgenoot 
te adopteren. Katten zijn echte gezelschapsdieren en 
veel katten voelen zich niet op hun gemak wanneer 
ze langdurig geen contact hebben met soortgenoten. 
Houd er rekening mee dat je nieuwe huisdier veel tijd 
alleen in je woning zal doorbrengen.

De kosten berekenen

Kijk goed naar je huishoudelijke budget. Katten 
kosten knaken. De aanschafkosten zijn afhankelijk 
van het ras van de kat. En om je kat op zijn gemak te 
stellen en verveling te voorkomen heb je speeltjes en 
andere spullen nodig. Daarnaast moet je de dagelijkse 
uitgaven voor voer, snacks en kattenbakvulling 
opnemen in je begroting net als af en toe je kat blij 
maken met nieuw speelgoed. Ook moeten om de 
zoveel jaar de krabpaal en de kattenbak worden 
vervangen. Daarnaast zijn er kosten voor preventieve 
onderzoeken, behandelingen en, afhankelijk van de 
leeftijd en het ras, kosten voor castratie en inentingen 
bij de dierenarts. Over de dierenarts gesproken: 
behandelingen zijn niet goedkoop dus het is aan te 
raden om op zoek te gaan naar een  
goede huisdierverzekering. 

Als je een woning huurt, kijk dan eerst het 
reglement goed na

Als je een woning huurt, heb je toestemming van je 
verhuurder nodig om een kat als huisdier te houden. 
Als dit niet het geval is en je schaft toch een kat 

aan, kun je een waarschuwing krijgen en daarna 
kan het huurcontract worden opgezegd. Speel dus 
open kaart. Bedenk ook dat een kat je opties op de 
huizenmarkt beperkt, want niet elke huisbaas laat 
katten toe. 

Een echte familiekeuze

Een kat kan een mooie verrijking voor het gezin 
zijn! Als er echter maar één persoon in je familie 
van katten houdt of iemand het niet eens is met de 
adoptie, kan het samenleven problematisch worden. 
Katten zijn zeer gevoelig en voelen onenigheid aan. 
Daarnaast moet je voor de adoptie nagaan of iemand 
in je familie allergisch is voor katten.

zooplus gids voor kattenadoptie
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Bron: zooplus.de/magazin/katze/katzenhaltung/katze-adoptieren
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Wat voor kat kies je?

Herkomst

De eerste vraag is waar je de kat vandaan haalt. Er zijn 
verschillende opties: 

Tierheim: je lokale asiel zit meestal vol met 
katten die op een nieuw thuis wachten. Een 
prima plaats om te beginnen dus

Particulier: katten die een nieuw thuis zoeken 
worden vaak via advertenties aangeboden. Vaak 
hoor je ook over ongeplande kittens. Als je voor 
dit „adoptietraject“ kiest, zorg er dan voor dat 
het dier in goede gezondheid verkeert en niet te 
vroeg van zijn moeder wordt gescheiden.

Fokker: als je geïnteresseerd bent in een raskat, 
koop deze dan bij een erkende fokker die goed 
op de gezondheid van de dieren let. Zorg dat je 
je goed informeert!

Leeftijd

De tweede vraag heeft betrekking op de leeftijd: 
Moet het een kitten, volwassen kat of misschien zelfs 
een senior kat zijn?

Kitten: uiteraard kijk je enorm uit naar je nieuwe 
kat! Toch is het belangrijk dat de kitten niet 
te vroeg van zijn moeder wordt gescheiden. 
Let bij het adopteren van een kitten op 
de leeftijd dat die het nest mag verlaten. Tot 
en met de 12e week bevinden kittens zich in 
de socialiseringsfase. De ideale adoptieleef-
tijd ligt daarom tussen de 12e en 14e week. 
Eventueel kunnen er ook nog kosten voor de 
basisvaccinatie en castratie bijkomen. Neem dit 
mee in je budget.

Volwassen kat:  dat kleine katten schattig zijn 
staat wel vast. Volwassen katten hebben vaak 
meer moeite om een eigen mandje te vinden. 
Het is dus de overweging waard om na te den-
ken over de vraag of het echt een kitten moet 
zijn. Senior kat: oudere katten zijn prachtige hu-
isgenoten. Ze zijn vaak een stuk rustiger. Meestal 
zijn ze knuffeliger dan jonge katten. Toch moet 
je (net als bij mensen) rekening houden met 
ouderdomsklachten. Dierenartskosten kunnen 
hierdoor flink oplopen.

Senior kat: oudere katten zijn prachtige huis-
genoten. Ze zijn vaak een stuk rustiger. Meestal 

zijn ze knuffeliger dan jonge katten. Toch moet 
je (net als bij mensen) rekening houden met 
ouderdomsklachten. Dierenartskosten kunnen 
hierdoor flink oplopen.

Kiezen voor een raskat of een kruising?

De derde vraag die je jezelf moet stellen is of je een 
bepaald kattenras wilt of dat het je niet uitmaakt. 
Raskatten zijn meestal duurder in aankoop als je er 
niet toevallig een in het asiel tegenkomt. Zorg er 
in ieder geval voor dat je voor een raskat naar een 
erkende fokker gaat die de gezondheid van de dieren 
belangrijk vindt.
 
Lees ook meer over de kenmerken van de 
verschillende rassen. Niet alle kattenrassen zijn 
bijvoorbeeld geschikt als huiskat.

zooplus gids voor kattenadoptie
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Als je een kat wilt ‘adopteren’, denk dan goed na over welke soort kat het beste bij je past.  
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Checklist: basisbenodigdheden 
voor katten
Een kat heeft verzorging en vermaak nodig om zich prettig te voelen. De onderstaande checklist helpt je bij het kopen 
van de spullen om je nieuwe huisdier op zijn gemak te stellen.

Voeding

□ Kattenvoer

□ Snacks

□ Kattengras

□ Voerbakken

□ Waterbakken

□ Drinkfontein (optioneel)

 
Kattenbak etc. 

□ Kattenbak(ken)

□ Kattenbakvulling

□ Schepje

□ Kattenbakmand (optioneel)

□ Afvoerbak (optioneel)

Spelen 

□ Krabpaal

□ Speelhengel

□ Speelmuizen en -ballen  

□ Intelligentiespeelgoed (optioneel)

 

Overig 

□ Kattenmand of -kussen

□ Borstel of Kam

□ Transportbox

□ Balkon- en raambeschermers 

□ Kattenluik (optioneel)

zooplus gids voor kattenadoptie
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https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_voersupplement/kattengras/kattengras_schalen/169587?zootopia_rec=true&cn=initial&si=7&pn=web_category_l3&pr=container_2&strategy=64342124&rk=1-12&slot=11&pi=169587&rri=d4fc98fa-2591-46c9-a73a-32c79dd0facd
https://www.zooplus.nl/shop/katten/speelgoed/ballen/speelrails/132362?zootopia_rec=true&cn=initial&si=7&pn=web_category_l4&pr=container_1&strategy=79763595&rk=1-12&slot=1&pi=132362&rri=e046549f-ae00-41ee-bd61-443b15272174
https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenbak_kattenverzorging/kattenbak_met_kap/toiletmetklep/293365?origin=hopps&q=savic%20katzentoilette%20nestor&i=4&ro=1
https://www.zooplus.nl/shop/katten/transport/benches/471916?origin=hopps&q=trixie%20transportbox%20capri&i=1&ro=1
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Inentingen redden kattenlevens
Inentingen voorkomen ziektes en kunnen kattenlevens redden. Helaas worden mensen er hardnekkig van overtuigd 
dat de bescherming door inentingen bij binnenkatten te verwaarlozen is. Niet alleen het contact met andere katten 
kan leiden tot besmetting met gevaarlijke infectieziekten. Sommige ziekteverwekkers kunnen ook onbewust worden 
overgedragen door mensen.

Welke inentingen heeft een kat nodig?
 
Je maakt onderscheid tussen de zogenaamde Core-
vaccinaties en de Non-Core-vaccinaties. De eerste 
moet iedere kat krijgen om beschermd te zijn tegen 
de desbetreffende ziektes. 
 
Voor katten worden de volgende inentingen als core-
vaccinatie aanbevolen: 
 
 • Inenting tegen kattenniesziekte

 • Inenting tegen kattenziekte

 • Voor buitenkatten: inenting tegen rabiës 

Aanbevolen vaccinatieschema voor katten
 
Voor een optimale bescherming moeten de core-vaccinaties volgens het volgende vaccinatieschema  
worden gegeven:

zooplus gids voor kattenadoptie

Basis vaccinaties

Op de leeftijd van 8 weken: niesziekte en kattenziekte

Op de leeftijd van 12 weken: niesziekte, kattenziekte en rabiës (voor buitenkatten)

Op de leeftijd van 16 weken: niesziekte, kattenziekte en rabiës (voor buitenkatten)

Op de leeftijd van 15 maanden: niesziekte, kattenziekte en rabiës (voor buitenkatten)

Herhaling vaccinaties

Afhankelijk van de producent, iedere 1 tot 
3 jaar

niesziekte (RC),

Om de 3 jaar tegen kattenziekte (P)

Om de 2 tot 3 jaar (overeenkomstig de
rabiësverordening van 20 december 2005)

rabiës (bij buitenkatten)

`

< Terug naar inhoudsopgave
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Transportbox niet vergeten
Een transportbox is een van de basisbenodigdheden voor katten. Of je nu een kat uit het dierenasiel, bij een fokker of 
van een particulier adopteert, het dier moet veilig naar huis worden vervoerd. Ook voor bezoeken aan de dierenarts heb 
je een transportbox nodig. Daarom lees je hier vijf tips over de aanschaf van een transportbox voor katten.

zooplus gids voor kattenadoptie

1. Kies het juiste formaat transportbox
 
De transportbox moet groot genoeg zijn zodat je kat 
rechtop kan staan, kan draaien en comfortabel kan 
zitten en liggen. De transportbox mag ook weer niet 
te groot zijn want dan wordt je kat tijdens het vervoe-
ren als een zak aardappelen door elkaar geschud. Die 
stress voorkom je liever dus kies altijd een box waar je 
kat goed in past. Voor een gemiddelde huiskat zijn de 
afmetingen 48 cm(h)x 34(l)x32(d) meestal genoeg 
voor comfortabel transport.
 
2. Is de transportbox eenvoudig te openen?
De meeste katten zijn niet dol op een ritje in een 
transportbox. Ook de kat eruit halen bij de dierenarts 
wordt voor veel kattenbaasjes een echte uitdaging. 
Het is makkelijker om de transportbox bovenaan te 
openen. Door de opening bovenaan kun je je kat 
namelijk makkelijker in de box zetten dan door de 
opening van voren te duwen. Het meest ideaal is een 
transportbox met twee openingen: een bovenaan en 
een aan de voorkant.

 3. Denk aan veiligheid
 
Een kat in het nauw maakt rare sprongen! Let er bij 
de keuze van de transportbox op dat de sluiting goed 
werkt en niet door je kat kan worden geopend. Daar-
naast moet de box robuust zijn. Hij moet namelijk 
bestand zijn tegen kattenklauwen en -tanden. De 
handvatten en draagriem moeten stabiel zijn. Het 
materiaal van de transportbox moet zo zijn vervaar-
digd dat je kat nergens met de nagels kan blijven 
hangen of zich anderszins kan verwonden. Let er ook 
op dat je de box in de auto stevig neer kunt zetten.
 
4. Let goed op de ventilatie

Een transportbox betekent meestal niets goeds voor 
je kat. Vaak wacht de ongeliefde dierenarts op hem 
aan het einde van het ritje. Katten reageren daarom 
meestal gestrest wanneer ze de transportbox zien. 
Door de stress kan een kat gaan blazen of hijgen. Dat 
verbruikt meer zuurstof dus het is belangrijk dat de 
transportbox goed ventileert. 

5. Denk aan reiniging
 
Tijdens het transport kan er sprake zijn van poep- of 
plasincidentjes. Let er dus op dat de transportbox 
makkelijk grondig schoon te maken is. Transportbo-
xen van kunststof zijn makkelijk te reinigen

Bron: Tekstproject van Nicole over het thema „Er komt een kat bij  
je  wonen“ 

Nog een tip:

Laat je kat al voor hij de eerste keer naar de 
dierenarts gaat wennen aan de box door deze 
open in de woning te laten staan. Je zult zien dat 
je kat dit graag als schuilplek zal gebruiken. Zo 
kun je de angst voor de transportbox van te voren 
verminderen.

©
OL

EG
 B

AT
RA

K 
| A

DO
BE

 S
TO

CK
 1

05
02

73
35

`



Pagina 8

De juiste kattenbak
De kattenbak hoort bij de basisuitrusting van een kattenhuishouden. Het aanbod is groot en dat leidt nog wel eens tot 
onduidelijkheid bij nieuwe kattenbaasjes. Om ervoor te zorgen dat je de juiste kattenbak voor je nieuwe huisdier vindt, 
hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor je samengevat.

zooplus gids voor kattenadoptie

Standaard kattenbak
 
De standaard kattenbak is de klassieker onder de 
kattenbakken. In principe is een kattenbak een 
eenvoudige kunststof bak met afneembare rand. 
De kat heeft alles goed in de gaten en kan naar het 
toilet gaan zonder dat een deksel zijn bewegingsvrij-
heid beperkt. De kunststof bakken kunnen snel en 
eenvoudig worden schoongemaakt. Varianten met 
scheidingssystemen maken het schoonmaken nog 
makkelijker. Voor katten die intensief in de kattenvul-
ling graven of staand hun behoefte doen, bestaan er 
kattenbakken met een extra hoge rand.

Kattenbak met kap
 
De kap is een aanvulling op de standaard kattenbak. 
Deze wordt boven de kunststof bak bevestigd. Mees-
tal kun je actieve koolstoffilters in de kappen zetten. 
Zo krijgen vieze luchtjes geen kans om zich te ver-
spreiden. Door een klapdeur kan je kat de kattenbak 
in en uit. De kap zorgt er niet alleen voor dat geurtjes 
in de kattenbak blijven zitten, maar voorkomt ook dat 
de kattenbakvulling eruit wordt gegooid of dat je kat 
naast de rand staat om te urineren.

Top Entry kattenbakken
 
Top Entry kattenbakken zijn relatief nieuw op de 
markt. Het gaat hier om kattenbakken met een 
ingang vanaf bovenaan. Deze zijn met name geschikt 
voor katten die staand of naar achteren plassen. Ook 
geschikt voor katten die veel graven in de kattenbak 
en zo de kattenbakvulling overal rondstrooien.
Een top-entry-kattenbak is ideaal omdat de opening 
in het deksel voorkomt dat de kattenbakvulling 
verspreid wordt. Door de gaten in het deksel van de 
kattenbak belandt de kattenbakvulling weer in de bak.

Kattenbakken zijn er in verschillende varianten.
Welk model het beste is, hangt helemaal van de kat af.

Voor- en nadelen van kattenbakken
©
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Hoeveel kattenbakken heb je nodig?
 
Katten ontlasten en urineren graag op afzonderlijke 
plekken. Het is daarom aan te raden om minstens 
twee kattenbakken op verschillende plekken 
te plaatsen. Als er meerdere katten in hetzelf-
de huishouden zijn, verhoog dan het aantal 
kattenbakken dienovereenkomstig. In de regel geldt: 
er moet altijd meer toiletten zijn dan er katten zijn. 
Ook buiten moet je een kattenbak hebben.  

Welke grootte moet de kattenbak hebben?
 
Hoe groot een kattenbak moet zijn, hangt af van het 
formaat van de kat. Natuurlijk moet het groot genoeg 
zijn zodat je kat er altijd op zijn gemak uit kan. 
Daarnaast is het belangrijk dat de kat zijn natuurlijke 
instinct om zijn behoefte te doen kan volgen. Zo 
graven katten een kuiltje waarin ze kunnen plassen 
of poepen. Voordat ze dat doet, draaien ze zich om. 
Het toilet moet dus groot genoeg zijn zodat je kat zich 
makkelijk om zichzelf kan draaien. Terwijl de kat zijn 
behoefte doet, strekt hij zijn staart naar achteren. Ook 
hiervoor moet de kat genoeg plek hebben.

Waar moeten de kattenbakken staan?
 
De kattenbak moet op een rustige en afgeschermde 
plek staan zodat je kat ongestoord zijn ding kan doen. 
Daarbij moet het dier de mogelijkheid hebben om 
de hele kamer rond te kijken, tot aan de deur. Het 
toilet moet te allen tijde vrij toegankelijk en makkelijk 
bereikbaar zijn. In het wild gaan katten nooit naar het 
toilet waar ze eten of slapen. Daarom moet de katten-
bak niet in de buurt van de voer- of slaapplek worden 
geplaatst. Als je de ideale plek hebt gevonden, zet de 
kattenbak dan iedere keer op dezelfde plek neer. Bij 
een verhuizing is het aan te raden de kattenbak op 
een vergelijkbare plek te plaatsen. 

Overzicht

Veel gestelde vragen over kattenbakken

Kattenbak Kattenbak met kap Top Entry kattenbakken

+ bewegingsvrijheid (niet stoten) + Onprettige geuren worden gefilterd + Kattenbakvulling blijft in de kattenbak

+ Overzicht van de omgeving + Kattenbakvulling blijft in de kattenbak + Staande plassers kunnen er niet naast plassen

+ Ondersteuning van het natuurlijke  
uitscheidingsgedrag

+ Staande plassers kunnen er niet naast plassen + Schone omgeving

+ Goedkope aanschafkosten + Goedkope aanschafkosten + Geen kattenbakmat nodig

+ Eenvoudige reiniging + Eenvoudige reiniging
+ Alternatieve opstelmogelijkheden bij 

weinig plek

+ Ruimte

– Rondvliegende kattenbakvulling – Wordt niet door alle katten geaccepteerd – wordt niet door alle katten geaccepteerd

– Staande plassers urineren er vaak naast  
– Stofontwikkeling onder de kap

(voor gevoelige katten)
– Stofontwikkeling onder de kap

(voor gevoelige katten)

Er moet altijd een extra toilet voorhanden zijn
als er katten zijn.

De kat moet zich makkelijk om zichzelf kunnen draaien en
zijn staart naar achteren kunnen strekken

De kattenbak moet op een rustige en afgeschermde
plek worden geplaatst.

< Terug naar inhoudsopgave
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Keuzehulp kattenbakvulling
Om ervoor te zorgen dat de kattenbak goed aanvoelt voor jouw kat, heb je kattenbakvulling nodig. Hieronder lees je 
meer over de verschillende soorten kattenbakvulling en hun voor- en nadelen.

zooplus gids voor kattenadoptie

Waarom is kattenbakvulling belangrijk?
 
In het wild graaft een kat een kuil om zijn behoefte 
te doen in de aarde of het zand. Vervolgens hurkt hij 
over dat kuiltje, om zijn behoefte te doen. Daarna 
besnuffelt hij zijn ontlasting en verstopt hij dit terug 
onder het zand. Kattenbakvulling helpt dit natuurlijke 
gedrag na te bootsen. Het is zacht genoeg om katten 
in te laten graven en hun ontlasting onder te  
laten verstoppen.

Niet-klonterende kattenbakvulling  
(mineraal)
 
Niet-klonterende minerale kattenbakvulling kan als 
de moedersoort van de kattenbakvulling worden 
beschouwd. Deze kattenbakvulling verving namelijk 
in 1947 voor het eerst de tot dan veel gebruikte 
zandvulling als eerste moderne kattenbakvulling. 
Minerale kattenbakvulling bestaat uit kleimineralen 
die vloeistof goed absorberen. De urine blijft echter 
als bolletjes in de kattenbak zitten. Enkel de ontlast-
ing van de kat wordt eruit gehaald. Daarom moet 
je de kattenbakvulling vaak verwisselen. Minerale 
kattenbakvulling is ook behoorlijk stoffig. Het stof 
kan leiden tot ademhalingsproblemen bij gevoelige 
katten. Let er bij de aankoop dan op dat je voor een 
stofarm product kiest.
 
Klonterende kattenbakvulling (mineraal)
 
De klassieke klonterende kattenbakvulling bestaat 
eveneens uit minerale kattenbakvulling. Er wordt 
bentoniet gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de kattenbak-
vulling bij contact met vloeistoffen klontert. Zo slaat 
het de urine van je kat op en kan het met een schepje 
uit de kattenbak worden gehaald. De kattenbak ruikt 

minder omdat je de vervuilde geurtjes doelgericht 
kunt verwijderen. De kattenbakvulling kan langer 
worden gebruikt totdat een complete vervanging 
nodig is. Ook hier ontstaat echter stof dat kan leiden 
tot ademproblemen bij gevoelige katten. Let er bij de 
aankoop ook op dat je een stofarm product voor deze 
kattenbakvulling kiest.

Silicaat kattenbakvulling
 
De basis van silicaat kattenbakvulling is silicagel. 
Silicagel ken je misschien wel van de kleine zakjes die 
bij de verzending van elektrische apparaten worden 
geleverd om het product tegen vocht te bescher-
men. Silicagel trekt namelijk vocht aan. Daardoor 
kunnen de kleine klompjes silicaat kattenbakvulling 
vloeistof goed opvangen. Bijzonder: stoffen met een 
sterke geur worden geabsorbeerd, maar de vloeistof 
verdampt weer. Zo blijft de kattenbak droog en ruikt 
niet, ook al blijft de urine in de kattenbak zitten. Si-
licaat kattenbakvulling is stofarm in vergelijking met 
minerale kattenbakvulling. Veel katten moeten echter 
aan de consistentie wennen. De korrels zijn redelijk 
hard en ritselen ongewoon bij het graven. Silicaat 
kattenbakvulling voelt niet helemaal natuurlijk aan en 
wordt daardoor niet door alle katten geaccepteerd. 

Plantaardige kattenbakvulling 
 
Plantaardige kattenbakvulling is de meest milieuv-
riendelijke variant van kattenbakvulling aangezien het 
gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffenzoals 
plantenvezels, hout of maïs. De plantaardige kat-
tenbakvulling is biologisch afbreekbaar en als enige 
bakvulling composteerbaar. Veel soorten kunnen 
ook eenvoudig via het toilet worden weggegooid. 
Ze lossen namelijk net als toiletpapier op in water en 
vormen geen probleem in de riolering. Plantaardige 
kattenbakvulling is verkrijgbaar in klonterende of 
niet-klonterende vorm. Aangezien plantaardige 
kattenbakvulling vaak bestaat uit industriële afval-
stoffen, kan het toevoegingsmiddelen zoals  
lijm bevatten.

Soorten kattenbakvulling, voor- en nadelen

Om ervoor te zorgen dat je kat zijn behoefte goed 
kan doen, moet de hoogte van de kattenbakvulling 
vijf tot acht centimeter bedragen.

`
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zooplus gids voor kattenadoptie

Overzicht
Niet-klonterende kattenbak-
vulling (mineraal)

Klonterende kattenbakvulling 
(mineraal)

Silicaat kattenbakvulling Plantaardige kattenbakvulling 

+ Materiaal lijkt op zand of aarde + Materiaal lijkt op zand of aarde + Stofarm + Biologisch afbreekbaar

+ Vloeistof wordt opgezogen + Vloeistof wordt opgezogen + Rendabel + Composteerbaar

+ Klontert bij contact met urine + Goede geurbestrijding + Bindt geurtjes

+ Klonters kunnen worden verwijderd + Laag gewicht + Stofarm

+ Minder geurvorming

+ Zuinig verbruik

– Stofvorming – Stofvorming – Ritselt bij het graven
– Kan lijm en andere toevoegings-

middelen bevatten

– Vaak wisselen van kattenbak-
vulling

– Acceptatie
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Waarom spelen belangrijk
is voor katten
Of het nu gaat om een volwassen kat of een kitten in de groeifase, kattenspeelgoed hoort bij de basisuitrusting voor 
katten. Spelen is van groot belang voor katten, met name binnenkatten.

Jonge katten vertonen uitgesproken speelgedrag. Ze stoeien met hun broers en zusjes en trainen daarbij vaardigheden 
die ze later nodig hebben. Daaronder vallen jachtvaardigheden voor het vangen van prooien, maar ook vecht- en vlucht-
gedrag. Bovendien leren ze in het spel sociale vaardigheden tegenover soortgenoten. Maar ook voor volwassen katten is 
spelen belangrijk. Dat is leuk, houdt ze fit en geeft ze de mogelijkheid om hun energie kwijt te kunnen.

zooplus gids voor kattenadoptie

1. Spelen traint de lichamelijke vaardigheden.
2. Spelen voorkomt verveling.

3. Spelen put je kat uit en bouwt energie af.
4. Speelplezier traint het waarnemings- en reactievermogen.

5. Spelen bevordert de relatie tussen mens en kat.
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Het juiste speelgoed voor
jouw kat
Het aanbod aan kattenspeelgoed is groot en dat maakt het voor nieuwe kattenbaasjes lastig om een keuze te maken. 
Iedere kat is anders en heeft ook zijn eigen voorkeuren. Het juiste speelgoed voor jouw kat vind je door uit te proberen. 
Bied je kat verschillende soorten speelgoed aan en wissel het regelmatig af met iets nieuws zodat hij zich niet verveelt. 
Hieronder vind je een overzicht van de populairste soorten speelgoed.

zooplus gids voor kattenadoptie

Geurspeelgoed
 
Onder geurspeelgoed valt kattenspeelgoed met 
kattengras of valeriaan. Kattengras bevat etherische 
oliën wat de meeste katten aantrekt. De geur werkt 
stimulerend en brengt ze in een soort benevelde 
toestand. Valeriaan heeft een soortgelijke werking 
op katten en is een goed alternatief als ze niet op 
kattengras reageren.

Speelballen
 
Speelballen komen tot leven als ze worden gegooid 
of gerold. Je kat kan erop jagen en atletische types 
vangen ze zelfs rechtstreeks uit de lucht. Speelplezier 
gegarandeerd! Ook hier zijn de mogelijkheden
enorm: zachte balletjes, noppenballen, ballen met 
veren, lichtgevende ballen, ijsballen, voerballen en 
nog veel meer.

Intelligentiespeelgoed
 
In de natuur moeten katten op jacht. Binnen-
katten verwachten gewoon een volle voerbak. 
Daardoor worden ze vaak niet genoeg uitgedaagd 
en vervelen ze zich. Intelligentiespeelgoed brengt 
daar verandering in. Om aan verborgen snacks of 
droogvoer te komen moeten ze hun verstand en 
vaardigheden inzetten.

Speelhengels

Speelhengels zijn de beste speeltjes om je kat in be-
weging te krijgen. Het jachtinstinct wordt geprikkeld 
om te jagen op wat er aan de hengel hangt. Speel-
hengels zijn perfect om samen met je kat te spelen. 
Ze zijn er in verschillende varianten: ga op zoek naar 
de variant die het beste bij jouw kat past!

Speelmuizen
 
Wat is er beter dan een prooidier in speelgoedvorm? 
Daarom zijn speelmuizen waarschijnlijk dé klassieker 
onder het kattenspeelgoed. Speelmuizen zijn er in 
de meest uiteenlopende varianten: van pluche, van 
sisal, aan een hengel, met geluidseffecten of met 
kattenmunt. Wat je kat maar leuk vindt!

`
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zooplus gids voor kattenadoptie

Waarom een krabpaal belangrijk is voor katten
-- De nagels worden gescherpt en

de losse hoornlagen verwijderd.

-- Met behulp van krabsporen en
geurboodschappen wordt het
territorium gemarkeerd.

-- De spieren ontspannen tijdens
het krabben ontspannen. 

Buitenkatten gebruiken bijvoorbeeld bomen of 
hekpalen om hun nagels te scherpen. Om hun 
territoriumaanduidingen te behouden gebruiken 
ze graag steeds weer dezelfde krabplekken. 
Krabpalen zijn ontworpen om te voldoen aan de 
natuurlijke krabbehoefte.
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Waarom je echt een 
krabpaal nodig hebt
Een krabpaal mag in geen enkel kattenhuishouden ontbreken. Krabben hoort bij het natuurlijke 
gedrag van onze katten en is enorm belangrijk. Als je ze geen geschikte krabpaal ter beschikking 
stelt, zullen ze naar andere opties zoeken om hun nagels te scherpen. 

zooplus gids voor kattenadoptie

Stabiliteit
De krabpaal moet stabiel staan en mag niet wankelen of 
omvallen als je kat omhoog springt of er aan krabt. Zorg voor 
een stevige ondergrond en controleer of de krabpaal stevig 
staat wanneer je hem neerzet.

Plaats van de krabpaal
De krabpaal moet op een centrale plek staan, dus waar mensen 
en dieren graag verblijven. Katten krabben nadat ze net wakker 
zijn. Daarom is het verstandig om de krabpaal dicht bij zijn 
favoriete slaapplek te plaatsen. Bovendien zijn de meeste 
krabpalen al voorzien van comfortabele bedden zodat je kat je 
altijd in de gaten kan houden!

Problemen
Als de kat al een ongewenste krabplek voor zichzelf heeft ont-
dekt, zoals de bank of het deurkozijn, moet de krabpaal in de 
directe omgeving worden geplaatst om zijn gedrag af te leiden.

Afmetingen ligplekken
De ligplekken in de krabpaal moeten genoeg oppervlak bieden 
zodat je kat comfortabel kan liggen en zich uit kan rekken.

Lengte van de onderste stammen van de krabpaal 
Katten houden ervan een stam vast te houden en zich zo uit 
te strekken. De onderste stammen van de krabpaal moe-
ten daarom lang genoeg zijn zodat je kat zich staand kan 
uitstrekken (vuistregel: ca. 1 meter).

Verhoogde ligplek
De krabpaal moet zo mogelijk op het hoogste punt een ligplek 
hebben voor een goed overzicht. Katten zijn dol op jou en 
houden ervan hun omgeving gade te slaan. Tegelijkertijd biedt 
een verhoogde ligplek een ideale schuilplek voor je kat.

Budget vaststellen
Krabpalen zijn er in verschillende prijsklassen: voor iedere 
portemonnee is er een geschikte krabpaal. 

Let bij de aanschaf van een krabpaal op de volgende punten:

Weet je niet welke te kiezen? Geen wonder: het aanbod aan krabmeubels is groot en veel nieuwe kattenbaasjes zijn er niet zeker van voor 
welk product ze moeten kiezen.

< Terug naar inhoudsopgave
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Het drinkgedrag van katten
Wanneer je een kat adopteert heb je meerdere waterbakken en het liefst een drinkfontein nodig. Latten stammen uit 
woestijndieren en zijn meestal wat lui om te drinken. Waarom een voldoende vochtopname toch belangrijk is voor onze 
binnenkatten, lees je hieronder. Daarnaast krijg je tips over hoe je je kat aan kunt zetten tot drinken.

zooplus gids voor kattenadoptie

Waarom katten voldoende moeten drinken

Katten stammen af van de Afrikaanse wilde kat. Die 
leeft in woestijngebieden waar ze slechts zelden 
toegang hebben tot watervoorraden. De vochtbe-
hoefte van een wilde kat wordt daarom grotendeels 
gedekt door het voer. Katten hebben deze eigenschap 
behouden. Ze nemen de benodigde vloeistof ook via 
het voer op en drinken alleen extra water als dat ab-
soluut nodig is. Bij buitenkatten is dat in de regel ook 
geen probleem. Hun prooidieren bestaan namelijk tot 
voor 80% uit water. Het voer van onze binnenkatten 
bevat echter niet altijd zo veel vocht. Bij het voeren 
van natvoer bedraagt het vochtgehalte eveneens 
ongeveer 80%. Droogvoer heeft echter slechts een 
vochtgehalte van 7 tot 10%. Bijgevolg moet je er bij 
het voeren van droogvoer, maar ook bij gemengd 
voer op letten dat je kat genoeg drinkt.

Tips om je kat meer te laten drinken

Drinkfontein of kattenbak
Bij een drinkfontein of kattenbak is het water 
constant in beweging. Dit herinnert je kat instinc-
tief aan stromend water, dat als vers en gezonder 
water wordt beschouwd dan stilstaand water. Zo 
drinkt je kat meer dan uit een gewone drinkbak.

Meerdere waterbakken
Zet voor je kat meerdere drinkbakken op verschil-
lende plekken neer.

Afstand 
De waterbakken mogen niet in de directe omge-
ving van het voer staan.

Schoonmaken
De bakken moeten dagelijks met heet water 
worden schoongemaakt zodat er geen ziektekie-
men ontstaan.

Watertemperatuur
Het water mag niet te koud zijn. Sommige katten 
hebben liever lauw water.

Vers water of water dat al een tijdje staat 
Sommige katten hebben liever dat het water 
een tijdje staat. Let op: als het te lang blijft staan, 
kunnen er ziektekiemen ontstaan.

Smaak
In bijzonder moeilijke gevallen kun je een beetje 
vleesbouillon aan het water toevoegen om de kat 
zijn smaak te prikkelen.

Droogvoer bevochtigen
Als de kat het accepteert, kun je het droogvoer 
bevochtigen om de vloeistofopname te verhogen.
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Het juiste kattenvoer voor
iedere leeftijd
Afhankelijk van de leeftijd stelt je kat andere eisen aan het voer. Lees hieronder welke rol leeftijd speelt in de voeding 
van je kat.

zooplus gids voor kattenadoptie

Voer voor kittens

In de eerste drie tot vier weken drinken kittens de 
melk van hun moeder, die ze voorziet van alles wat 
ze nodig hebben. Als de kittens ongeveer een maand 
oud zijn, kunnen ze langzaamaan over op kittenvoer. 
In vergelijking met normaal kattenvoer bevat het 
meer energie, vitaminen en mineralen om de groei 
te ondersteunen. In de weken daarna krijgen ze 
steeds meer vast voer en minder melk, na ongeveer 
drie maanden zijn ze gespeend. Tot die tijd hebben 
de kittens idealiter verschillende voervarianten 
geprobeerd en zijn ze gewend aan nat- en droogvoer. 
Vóór de twaalfde week vindt namelijk de inprenting 
van voedsel plaats. Als je kat in deze tijd weinig leert 
eten, wordt hij later kieskeurig of weigert mogelijk 
onbekend voedsel te eten. In de daaropvolgende 
maanden moet je kat minstens vier porties per dag 
krijgen. Ze geven de voorkeur aan zo veel mogelijk 
kleine porties. Kittens krijgen tot het eerste  
levensjaar kittenvoer.

Voer voor volwassen katten

Na de eerste verjaardag kun je volledig overschakelen 
op voer voor volwassen katten. De overgang is bijzon-
der makkelijk als je een voer voor volwassen katten 
kiest dat je kat al in de kittenvariant kent. Dit is echter 
geen verplichting. Het belangrijkste is de kwaliteit 
van het kattenvoer.
 
Voer voor senior katten

Als je kat ouder wordt, veranderen de behoeften 
aan voer. Oudere katten hebben bijvoorbeeld een 
aanzienlijk lagere caloriebehoefte dan jonge katten. 
Daarom bestaat er speciaal voor hen senior voer. Dit 
voer kun je vanaf een leeftijd van zeven tot acht jaar 
geven. Vaak weigeren oudere katten nieuwe soorten 
voer. Het kan helpen het nieuwe natvoer op te 
warmen zodat de geur intensiever wordt. In principe 
is natvoer voor oudere katten makkelijker verteerbaar 
en voorziet het je hond tegelijkertijd van vocht.

Waar je kwaliteit aan herkent

Natuurlijk kattenvoer in de vorm van prooidieren 
bestaat voor 50 tot 60% uit eiwitten, tot 30% uit 
vet en slechts max. voor 8% uit koolhydraten. Nog 
eens 6 tot 8% bestaat uit mineralen. Katten geven 
de voorkeur aan voer dat overeenkomt met deze 
samenstelling. De vleeseters zijn namelijk afhankelijk 
van veel dierlijk eiwit.
 
De volgende criteria gelden voor hoogwaar-
dig kattenvoer:
 
Vlees komt op de eerste plek.
 
De aanwezige „dierlijke bijproducten“ zijn 
gespecificeerd.
 
Er zitten geen plantaardige bijproducten in 
of deze zijn niet-gespecificeerd.
 
Het voer bevat geen suikers of smaakverster-
kers/aroma‘s.

Voedingsadvies

Voer Leeftijd

Kittenvoer vanaf 1 maand

Voer voor volwassen katten Vanaf 1 jaar

Voer voor senior katten Vanaf 7 tot 8 jaar

Dit voedingsadvies is bedoeld als richtlijn. Het 
verouderingsproces is per kat verschillend. Bij twijfel kun 
je altijd je dierenarts raadplegen.

Bron: www.zooplus.de/magazin/katze/katzenernaehrung/katzener 
           naehrung-fuer-jedes-alter
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●  Vlees & vis van filetkwaliteit 
●  Natuurlijke ingrediënten
●  Onweerstaanbaar lekker 

●  Op maat gemaakt voor jouw kat
●  Wetenschappelijk onderbouwd

voedingsconcept
●  Samen met dierenartsen 

ontwikkeld 

●  Met veel liefde, net als 
zelfgemaakt 

●  Lokale, regionale ingrediënten
●  Verscheidenheid aan soorten 

●  Oorspronkelijk en soort-
specifiek 

●  100% graanvrije receptuur
●  Hoog vleesgehalte

Alle producten 
zijn exclusieF 
verkrijgbaar op
www.zooplus.nl

●  Zonder granen
●  Hoog eiwitgehalte
●  Met vers vlees en vis

●  Houdt geurtjes in een   
handomdraai tegen

●  Buitengewoon absorberend
●  Bijzonder hygiënisch 

Naar de shop ►

Naar de shop ►

Naar de shop ►

Naar de shop ►

Naar de shop ►

Naar de shop ►

https://www.zooplus.nl/info/brand/cosma
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https://www.zooplus.nl/info/brand/concept_for_life
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https://www.zooplus.nl/info/brand/cosma
https://www.zooplus.nl/shop/merkenwinkel/wild_freedom


Gids voor kattenadoptie | Een service van zooplus

zooplus SE | Sonnenstraße 15 | D-80331 München
www.zooplus.nl | service@zooplus.nl

De voordelen van zooplus

Klantenservice per e-mail en telefoon

Exclusieve aanbiedingen en kortingen

Veilig betalen

Meer dan 9.000 producten

Gemakkelijk via de app bestellen

https://www.zooplus.nl/
mailto:service%40zooplus.nl?subject=
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