Kittenhandleiding!
Door Natalie Lehaen, Cattery ’t Landthuys
RagaMuffin katten.


Vooruit plannen:

Het is verstandig om vooraf praktische zaken te regelen want eens de kitten er is komt
u daar in alle opwinding niet meer aan toe. Zoals, waar plaats ik de kattenbak,
voeder- en drinkbak. Plaats een mandje ergens waar haastige voeten ze niet omver
kunnen lopen. Zet de krabpaal op een fijne plaats, centraal in de woning waar ze er
vaak langs komen om eens te stretchen en te krabben. Tip: zet het voederbakje niet te
dicht bij de kattenbak. De meeste katten houden er niet van om naast hun kattenbak
te eten omdat ze hygiënisch zijn ingesteld.


Belangrijke benodigdheden:
Reismand
Slaapmand, tippie of ander slaapmeubeltje
Voederbakje voor droog en nat voer en waterbakje of fontein
Kattenbak, zand en schep om bak zuiver te scheppen.
Kam en borstel: bv borstel van varkenshaar, furminator…
Krabmeubel & speelgoed
Deze dingen kan u vooraf in huis halen, alsook de voeding (vraag even na wat de
fokker geeft).



Naar huis…
Haal je lieveling op in de reismand, vraag aan de fokker een dekentje uit het nest
om erin te leggen, de vertrouwde geur stelt het kitten op zijn/haar gemak.
Dek de reismand in de auto indien nodig af met een deken, de kat is dan
hoogstwaarschijnlijk minder gespannen, bovendien is de kans op reisziekte
kleiner. Praat onderweg zachtjes tegen het kitten om hem/haar gerust te stellen, zo
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troost u en vermindert u de stress van de nieuwe ervaring. Leg een bekend speeltje
ter afleiding in de reismand. Plaats de reismand stevig in de wagen.
Bij thuiskomst plaats je je kitten direct op de kattenbak, zodat de plaats gekend is,
herhaal dit ook regelmatig tot u ziet dat de kitten uit eigen wil regelmatig op de
bak gaat. Vraag van de fokker wat gebruikt kattenzand om over het nieuwe
kattenzand te strooien. De geur herkennen ze.



De eerste kennismaking:
Ga hier zorgvuldig te werk, forceer niets en vraag advies aan de fokker. Laat de
kitten enkele dagen wennen in 1 kamer van het huis. U gaat zelf merken hoe
zelfzeker of onzeker uw kitten is. Maar meestal gaat alles na een paar dagen vlot.
Laat ze rustig kennismaken met eventuele andere huisgenoten. Tip: bij meerdere
katten: speel met hen samen of geef iets lekkers te eten, zo vergeten ze al snel
“bang” te zijn.



Waar op letten:
Fijne elektriciteitskabeltjes, computerkabels, enz… Alles met elektriciteit.
Kamerplanten kunnen giftig zijn. Online vind u diverse websites met lijsten van
giftige planten.
Kleine stukjes plastic: verstikkingsgevaar.
Geen medicatie laten rondslingeren.



Voeding:
Kittens hebben net als baby’s andere behoeften dan volwassenen. Het is dan ook
belangrijk om de voeding aan te passen aan deze behoeften. Kittens hebben bv
meer calcium nodig dan volwassen katten omdat ze nog moeten groeien. Bij
RagaMuffins is het aan te raden vers vlees te geven! Kip, runds of tonijn passen
allemaal in hun dieet! Voor droogvoeding adviseren wij onder anderen: Happy cat,
Shesir, Royal Canin. Belangrijk is te kijken dat het percentage graan niet te hoog
is. Geef steriele katten ook aangepaste voeding!
Raadpleeg uw dierenarts of de fokker voor tips over de juiste voeding.



Tanden:
Als uw kitten ongeveer 3 maanden is verliest hij zijn melktanden en begint zijn
volwassen gebit door te komen. Als hij 6 maanden oud is heeft hij zijn definitieve
gebit.

Copyrights Natalie Lehaen



Vaccinatie:
Het kitten moet worden beschermd tegen verschillende ziektes. Dit gebeurt aan de
hand van vaccinaties. Eerste vaccinatie: 9 weken en herhaling op 12 weken. Dan
is uw kitten beschermd tegen kattenziekte en niesziekte. Na een jaar moet de
vaccinatie herhaald worden. Nog een extra vaccinatie tegen hondsdolheid is
noodzakelijk wanneer de kat mee gaat naar de Ardennen of het buitenland. Laat
uw RagaMuffin altijd vaccineren, ook al komt hij niet of enkel aan de leiband
buiten! Zo bent u altijd gerust!



Ontworming:
Wanneer je je kitten mee naar huis neemt is hij al enkele malen ontwormd door de
fokker, namelijk op 2, 4, 6, 8 en 12 weken. Maar voor kittens is het belangrijk dat
je hem thuis ook nog enkele malen ontwormt. Je volgt best het schema: 3, 4, 6, 9 en
12 maanden. Vervolgens wordt aangeraden elk half jaar te ontwormen. Ontworm
ook andere huisgenoten!



Sterilisatie:
Volgens het contract moet u uw RagaMuffin laten castreren of steriliseren.
Kattinnen kunnen gesteriliseerd worden vanaf 6 maanden en de katers ook.



Verzorging:
Voorzie uw RagaMuffin van een regelmatige kambeurt met een kam die de huid
niet beschadigt. U kan gebruik maken van de Furminator of andere handige
kammen. Vraag ook hier weer raad aan de fokker. Onderhoud de vacht met
droogshampoo. Kijk de oortjes na en knip indien nodig de nageltjes. Wij leggen u
graag uit hoe u dit dient te doen.



EHBO:
Bewaar ergens het telefoonnummer van uw vaste dierenarts en een andere
dierenarts en de fokker in de buurt, zo hoeft u niet eerst te gaan zoeken bij
dringende gevallen, programmeer ze bv vast in uw GSM.
Hier enkele voorbeelden van wat u in huis dient te hebben als u huisdieren heeft:
Watten
Vochtige tissues, wattenstaafjes
Wegwerphandschoenen
Ontsmettingsmiddel voor huisdieren
Zoutoplossing om wonden te zuiveren
Verband
Steriele gaasjes
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Eventueel bach bloesem ter kalmering
Boekje met eerste hulp tips (verkrijgbaar bij uw dierenarts)

Wij als fokker helpen u graag! Dus bij vragen aarzel
niet om contact met ons op te nemen!
Steeds tot uw dienst!
Natalie Lehaen – RagaMuffins ‘t Landthuys

Veel succes met uw kitten!

De vriendschap van een kat,
Is een vriendschap voor het leven,
Zo een wonder om te beleven,
Dit kan geen mens je geven!
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