
 
 
 
Kat naar het pension, en nu……. 
 
Uw kat gaat logeren in het pension, maar er zijn wel wat zaken belangrijk om te weten en te 
doen vóórdat de kat het pension ingaat. 
 
Allereerst is het belangrijk om te weten wat de regels van het pension zijn ten aanzien van 
de vaccinaties, ontvlooien en ontwormen. 
Om te voorkomen dat u kat het pension niet in kan is het belangrijk om van te voren wat 
dingen te regelen. 
 
Vaccinaties 
 
Het is raadzaam om uw kat ieder jaar te vaccineren, maar zeker als een kat het pension in 
gaat is dit erg belangrijk. Katte- en niesziekte behoren tot de jaarlijkse vaccinatie, maar 
sommige pensions stellen ook nog andere vaccinaties verplicht.  
 
Het is raadzaam dit van tevoren te overleggen met het pension. 
 
Ontworming 
 
Als uw kat minimaal ieder ½ jaar ontwormd wordt is het niet nodig om uw kat extra te 
ontwormen, mits het pension dit natuurlijk verplicht stelt.  
Wel kunt u de kat een keer extra ontwormen na het bezoek aan het pension, dit kan met 
bijvoorbeeld Drontal of Profender spot-on. Laatstgenoemde middel zijn pipetten die in de 
nek kunnen worden gedruppeld. 
 
Vlooien 
 
Een goede vlooienbestrijding is altijd verstandig, maar zeker als uw kat naar het pension 
gaat  
 
Het is voldoende om te ontvlooien binnen het schema, dus voor de Frontline 1x per maand. 
Ook Advantage en Pro-meris zijn goede middelen om te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
Voeding 
 



Als uw kat een dieetvoeder krijgt is het belangrijk dit voldoende mee te geven, zodat de kat 
het juiste eten krijgt. Maar ook als de kat geen speciaal dieetvoeder krijgt is het verstandig 
het voer mee te geven, omdat de meeste katten behoorlijk kieskeurig zijn met eten. 
 
 
 
Medicijnen 
 
Het kan natuurlijk zijn dat uw kat medicatie krijgt, voor bijvoorbeeld het hart of de nieren.  
Eventueel kunt u op papier zetten welke medicatie de kat krijgt en wanneer. Zorgt u dat u 
genoeg medicatie meegeeft voor de periode dat de kat in het pension verblijft. 
Uiteraard is dit vooral belangrijk met suikerpatienten. 
 
Indien uw kat suikerziekte heeft en dus 2x daags insuline toegediend moet krijgen en erg 
goed in de gaten gehouden moet worden of de kat wel eet en geen hypo krijgt is het 
verstandig goed te overleggen met het pension of het voor hun wel haalbaar is. Eventueel 
kunt u bij ons informeren naar pensions die katten met suikerziekte aannemen. 
 
Het is raadzaam om het pension ons telefoonnummer te geven mocht er wat met u kat aan 
de hand zijn.  
 
Wij hopen dat uw kat een fijne vakantie heeft in het pension en u natuurlijk ook! 
 


