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Routinematige checks die u thuis zelf bij uw 

kat kunt uitvoeren: 

 Lichaamsgewicht 

 - Weeg jonge/gezonde katten 1x per jaar en noteer het 

 gewicht 

 - Weeg katten ouder dan 12 jaar elke 6 maan den 

 Let verder op: 

 - Hoesten of niezen 

 - Neus of ooguitvloeiing 

 - overmatig wassen of krabben 

 - Braken of diarree 

 - Verandering in ontlasting of urine gedrag 

 - Moeite met ontlasting of urine 

 - Drinken 

 - Eten 

 - Veranderingen in gedrag 

 Check uw kat regelmatig op: 

 - Vacht/huidproblemen 

 - Bultjes of knobbels 

 - Verwondingen of zwellingen 

 

Wat kan uw dierenarts ontdekken tijdens de 

jaarlijkse checkup?: 

 - Gebitsproblemen 

 - Problemen met het gewicht 

 - Inwendige of uitwendige knobbels 

 - Hartruizen en abnormale hartritmes 

 - Afwijkende longgeluiden 

 - Afwijkingen in de urine (suikerziekte, nierproblemen) 

 - Vergroting van de schildklier 

 - Aanwijzingen voor verhoogde bloeddruk 

 

Team Dierenkliniek Hoogveld 



Katten zijn meesters in het verbergen van verschijn-

selen van ziekte. Sommige problemen kunt u voor-

komen door en goede gezondheidszorg voor uw kat. 

De meeste mensen nemen hun kat pas mee naar een 

dierenarts wanneer de kat ook daadwerkelijk ziek is of 

wanneer zij daadwerkelijk zien dat de kat ziek is. Ech-

ter, katten zijn heel goed in het verbergen van ver-

schijnselen, waardoor een ziekte vaak pas in een veel 

later (of soms te laat) stadium wordt ontdekt. In sommi-

ge gevallen is het op dat moment niet meer mogelijk 

om de optimale behandeling voor het dier in te stellen. 

U kunt grote invloed uitoefenen op de gezondheid van 

uw kat door te proberen bepaalde problemen te voor-

komen en de kans op detectie van problemen zo opti-

maal mogelijk te maken. 

Preventieve gezondheidszorg is onder te verdelen in 

twee groepen: 

(1) Routinematige preventieve behandelingen 

(2) Regelmatige check ups om problemen in een 

vroeg stadium te ontdekken. 

 

Routinematige preventieve behandelingen 

Vaccinatie 

Er zijn veel verschillende vaccinaties beschikbaar ter 

voorkoming van veel verschillende ziekten, waarvan 

voornamelijk virusziekten. De meest voorkomende 

virussen zijn het herpesvirus en calicivirus, welke de 

zogenaamde “niesziekte” veroorzaken en het katten-

ziektevirus wat braken, diarree en meestal sterfte bij 

jonge kittens veroorzaakt. 

Na de kittenvaccinaties zijn 1-2 jaarlijkse boostervacci-

naties nodig om de kat beschermd te houden. Daar-

naast is de jaarlijkse vaccinatie van uw kat niet zomaar 

Alleen een prik maar ook een jaarlijkse mogelijkheid 

waarbij uw kat geheel wordt onderzocht. Middels licha-

melijk onderzoek kan uw dierenarts aanwijzing krijgen 

voor mogelijke problemen die spelen bij uw kat. 

Belangrijk is wel om te weten dat zelfs preventieve 

vaccinatie geen garantie is dat uw kat nooit last van 

deze gevaccineerde ziektes krijgt. Echter, de meeste 

katten krijgen veel minder last van deze ziektes en zijn 

er meestal met een vrij simpele behandeling snel weer 

bovenop.  

 

Wat kan ik verder doen om het risico dat mijn 

kat een infectieuze ziekte krijgt zo laag mo-

gelijk te houden ? 

 Neem niet teveel katten. Hoe meer katten er bin-

nen een huishouden zijn des te meer kans er is dat 

katten een ziekte aan elkaar overdragen. Daar-

naast betekend meer katten vaak meer stress. 

Stress verlaagd de afweer waardoor de kans dat uw 

kat een infectieuze ziekte krijgt toeneemt. Dit bete-

kend natuurlijk niet dat u niet 2 of 3 katten kunt 

hebben, maar deze problemen komen met name 

voor in grote groepen katten. 

 Houdt de leefomgeving, kattenbak en voerbakjes 

schoon. 

 Houdt uw kat s’avonds en s’nachts binnen. Dit is 

het tijdstip waarop de meeste katten erop uit gaan 

en waarop de meeste katten met elkaar vechten. 

Vechten (mn met zwerfkatten) vormt een risico tot 

overdracht van FIV (kattenaids). 

 Ontmoedig uw kat om te jagen ( al is dat moeilijk). 

 Voer uw kat geen rauw vlees. 

 

Vlooienpreventie 

Vlooien vormen een veel voorkomend en vervelend 

probleem voor katten. Vaak zijn vlooien moeilijk te vin-

den. Echter, vlooien ver-

oorzaken wel vervelende 

huidklachten, waaronder 

allergieën, bij uw kat. 

Daarnaast kunnen vlooien 

ook bepaalde infectieuze 

ziektes overdragen. Daar-

om is het erg belangrijk 

om uw kat regelmatig 

(iedere 4 weken) te ont-

vlooiien met behulp van 

een pipet.  

 

Ontworming 

Net zoals voor vlooienpreventie is ook preventie van 

inwendige parasieten belangrijk. Inwendige parasieten 

kunnen leiden tot maagdarmproblemen, bloedarmoe-

de, vermagering enz, enz. Alle katten, maar met name 

katten die buiten komen en veel jagen dienen regelma-

tig (4x per jaar) ontwormd te worden. Tegenwoordig zijn 

er ook pipetten beschikbaar. Erg handig voor katten die 

moeilijk tabletten slikken. 

 

Voeding 

Katten hebben een aantal specifieke behoeften met 

betrekking tot hun voeding. Indien zij deze nutriënten 

niet tot hun beschikking hebben kunnen ernstige ge-

zondheidsproblemen ontstaan. Daarom is het erg be-

langrijk om een kwalitatief goed kattenvoer te geven 

aan uw kat. De meeste commercieel verkrijgbare voe-

dingen voldoen hieraan. 


