Een nieuw kitten
Voor het eerst bij de dierenarts met uw nieuwe kitten. U zult veel informatie
krijgen, daarom geven wij u deze brief ook nog mee, zodat u thuis alles nog even
op uw gemak kunt doorlezen.
Entingen
Uw kitten wordt voor het eerst geënt op 9 weken leeftijd en de herhaling krijgt ze
op de leeftijd van 12 weken.
De enting bestaat uit een cocktail van kattenziekte en niesziekte.
Kattenziekte is een ziekte waaraan nog steeds katten sterven. De verschijnselen
van kattenziekte zijn: braken, diarree en uitdroging.
Niesziekte komt veel voor. Niesziekte geeft een ontsteking van de voorste
luchtwegen, waardoor niezen, vieze ogen en een zere keel voorkomen. De enting
voorkomt niet altijd dat de kat ziek wordt, echter de symptomen zullen veel
minder ernstig zijn dan bij een niet-gevaccineerde kat.
Vervolgens raden wij u aan om de enting jaarlijks te herhalen. De kat wordt dan
ook altijd volledig nagekeken.
Vlooien
Deze kleine diertjes zijn buitengewoon lastig voor uw huisdier, aangezien ze veel
jeuk bezorgen, waardoor de kat gaat krabben en bijten.
Vlooien komen het hele jaar door voor en het is verstandig om de kat hier dan ook
goed tegen te behandelen. Zodra vlooien op de kat springen beginnen ze bloed te
zuigen. Dit doen ze wel 15x op een dag. Na 36 uur leggen ze hun eerste eitjes, soms
wel 50 op een dag. Deze eitjes vallen van de kat af en liggen bij u op het parket,
tapijt, bank, enzovoorts. Uit de eitjes komen na 2 weken tot 5 maanden larven, die
weer uitgroeien tot vlooien, die weer op de kat springen.
Moraal van dit verhaal: 1 vlo, is over 2 weken 50 vlooien, waarna er elke dag 50 bij
kunnen komen.
Bovendien kan er bij uw kat een allergische reactie op vlooien opgebouwd worden,
wat zich uit in zeer veel jeuk, korsten, wondjes tot soms wel een hele kale rug.
Er zijn verschillende goede vlooienmiddelen op de markt. De assistentes kunnen u
uitgebreid informeren over de verschillende vlooienmiddelen.
Met behulp van deze middelen zal uw kat geen last hebben van deze hinderlijke
beestjes en wordt er geen allergie opgebouwd.
Wormen
Er komen verschillende soorten wormen voor bij de kat, zoals de spoelworm, de
haakworm en de lintworm. Bijna elk kitten wordt via de moedermelk besmet met
spoelwormen. Veel spoelwormen veroorzaken buikpijn, diarree en
groeiremmingen. De eitjes van de spoelworm worden met de ontlasting
uitgescheiden en kunnen kinderen infecteren.
Daarom is het belangrijk het kitten meerdere keren te ontwormen. Het beste
schema om aan te houden is: ontwormen op 3, 5 en 7 weken leeftijd en daarna
elke maand totdat de kat ½ jaar oud is. Daarna is het advies om uw kat 4x per jaar
te ontwormen.

Sterilisatie/Castratie
Wij raden u aan om de poes of kater op een leeftijd van 6 maanden onvruchtbaar
te laten maken om meerdere redenen.
Uw kater zal vanaf die tijd zijn mannelijkheid willen tonen, wat zich kan uiten in
sproeien. Ook zal hij verder van huis gaan op zoek naar de vrouwen. Met de katers
die hij onderweg tegenkomt zal hij gaan vechten, waardoor vaak abcessen
ontstaan en waardoor ongeneeslijke ziekten overgebracht kunnen worden. Ook
steekt hij vele wegen over, wat een groter risico op ongelukken geeft. Dus wilt u
een gezellige huiskat waar u lang plezier van heeft, dan raden wij ten zeerste
castratie aan!
Uw poes wordt tussen de 5 en de 9 maanden voor het eerst krols. Ze wordt erg
aanhalig en kan vreselijk gaan miauwen. De krolsheid kan vaak terugkomen, bij
sommige katten wel eens in de 2 weken! De poezenpil raden wij absoluut af,
aangezien de poes dan een sterk vergrote kans heeft op borsttumoren en
baarmoederontsteking. Dus voor de gezondheid van de poes en ter voorkoming
dat er nog meer katten op deze wereld worden gezet raden wij sterilisatie aan.
Gedrag
Er wordt nog steeds wel eens gedacht dat je honden alles kunt leren en katten
niet. Niets is minder waar. Daarom is het verstandig dat u uw kitten diverse zaken
leert, waar u de rest van haar leven profijt van heeft:
• Zorg dat het een transportmandje een fijne plaats voor de kat wordt. Dit
kunt u doen door het mandje regelmatig in de kamer te zetten met wat
lekkers erin.
• Kijk het beestje regelmatig in het bekje, zodat u in de toekomst niet hoeft te
worstelen met het dier, wanneer u haar pillen moet geven.
• Laat uw kitten lekker spelen met van alles, maar nooit met uw handen,
aangezien u daar later spijt van krijgt, wanneer ze als volwassen kat ook naar
uw handen grijpt.
Chippen
Wij raden u aan om uw kat te laten chippen. Zo kan uw kat, als hij wegloopt,
makkelijker teruggevonden worden. Bovendien is een chip verplicht als u de kat
mee naar het buitenland neemt en geldt dit ook vaak voor het verblijf in een
pension.
De chip wordt onder de huid van de hals ingebracht. Deze chip bevat een
nummer, die bij de dierenarts en bij het NDG genoteerd worden, gekoppeld aan
uw naam en adres.
Door middel van een reader kan het nummer afgelezen worden en zo worden uw
gegevens gevonden.
Verzekering
Indien uw kat ziek wordt of een ongeval krijgt, kunnen de kosten hoog oplopen.
Een verzekering is daarom zeker aan te raden.
Er zijn meerdere goede ziektekostenverzekeringen voor uw huisdier. Indien u hier
meer informatie over wilt, kunt u eens kijken op de website:
www.verzekerjehuisdier.nl.
Op deze site kunt u verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Klantenpas
Als vaste klant van de praktijk bieden wij u een klantenpas aan. Deze klantenpas
krijgt u, indien u komt voor vaccinatie van uw dier, gratis. Met deze klantenpas
spaart u punten op: het consult tijdens vaccinatie, op middelen tegen wormen,
vlooien en teken en op dieetvoer. 250 punten staat voor 25 euro, 500 punten voor
50 euro, enzovoorts. Indien u 250 punten of een meervoud daarvan heeft kunt u
deze inwisselen tijdens betalen. Bovendien krijgt u als klantenpashouder korting
op een spoedconsult tijdens avond/nacht of in het weekend. Indien u
geïnteresseerd bent in een klantenpas, vraag er dan om aan de balie!

