Checklist, aanschaf van een kitten!
Benodigdheden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kattenmand
Reismand
Kattenbak
Kattenbakvulling
Kittenvoeding; compleet
kittenvoeding droog en/of nat
Voederbakjes
Drinkbak of fonteintje
Halsbandje en/of tuigje
Kattenlijn (eventueel)
Adreskoker en/of penning voor aan de
halsband
Krabpaal
Kattenluik
Speelgoed
Snacks om mee te belonen
Kattengras

Verzorging en preventie:
o
o
o
o
o

Vlooienkam
EHBO-set met tekenpincet
Ontwormingsmiddel
Vlooienbestrijding
Jaarlijkse inentingen tegen ziektes
binnen- en/of buitenland
o Huisdieren verzekering
o Deskundig vacht-/trimadvies
o Haarborstel

Tips:
Spelen: spelen vormt een belangrijke
uitlaatklep voor het jachtgedrag van de kat,
zowel voor kittens als volwassen katten. Het is
daarbij belangrijk om kleine, snel bewegende
speeltjes aan te bieden. Vooral binnen katten
dienen goed uitgedaagd te worden met
speeltjes. Gebeurd dit niet dan kan er
verveling optreden. Kittens spelen vaak om
vaardigheden aan te leren die ze in de natuur
nodig hebben wanneer ze volwassen zijn.
Geschikt speelgoed is:
- Kattenhengeltje
- Kattenballetjes/muisjes
- Denkspelletjes, hierbij moet de kat zijn
gedachten gebruiken voordat die wat
lekkers krijgt.
Krabben: de kat krabt om zijn territorium af te
bakenen en om zijn losse nagelhoesjes af te
werpen. Door je kitten op vroege leeftijd een
krabpaal te geven en te leren gebruiken, kan
meestal verhinderd worden dat meubilair
wordt gebruikt.
Zindelijkheid: het is belangrijk om een goede
kattenbak met grit aan te schaffen. Tevens
heeft de plaats van de kattenbak invloed op
het zindelijk krijgen.
Ontwormen: kittens dienen vaker ontwormt
te worden dan volwassen katten. Wij
adviseren om een kitten op 2, 4, 6 en 8 weken
en op 2, 4, 6 en 8 maanden te ontwormen.
Daarna is 4 keer per jaar voldoende.
Vlooienbestrijding: het bestrijden van vlooien
dient maandelijks te gebeuren. Dit kan door
middel van pipetje in de nek of het geven van
een tablet.
Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met
ons op.
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