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Leven / Leefomgeving 

Koop geen kat in een zak 

 
 

De Gezondheidsdienst/Eco-werkhuis van de Stad Gent wil burgers bewust laten nadenken , 
vooraleer een kat in huis te halen. Een kat in huis nemen heeft immers bepaalde gevolgen 
(bv. financieel). Verder krijgen katteneigenaars een aantal tips voor de goede verzorging van 
hun kat.  

De Gezondheidsdienst wil mensen ook aanzetten om hun huiskat te laten 
steriliseren/castreren en te laten chippen. Op die manier kan een verloren kat makkelijker 
met zijn eigenaar herenigd worden.  

Tot slot willen we mensen die een kat nemen, aanmoedigen om een kat uit een asiel te 
adopteren. Zo willen we zorgen dat op termijn de zwerfkattenpopulatie vermindert, want 
elke kat verdient een thuis. 
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U wil een kat in huis halen ? Denk dan eerst goed na 
over het volgende 

 Bent u bereid om jaarlijks gemiddeld ongeveer € 275 aan uw kat te besteden?  
 Bent u bereid om uw kat de nodige aandacht en tijd te geven? Zo moet u de kattenbak en 

de eetbakjes dagelijks reinigen. Informeer ook goed naar de behoeften van de kat die u in 
huis wilt halen: sommige langharige katten bijvoorbeeld moeten dagelijks gekamd 
worden.  

 Kan er iemand uw kat verzorgen als u op vakantie vertrekt (bijvoorbeeld buren, vrienden, 
familie, huisoppasdienst, dierenpension)?  

 Is er iemand in het gezin allergisch voor katten? Haren van katten kunnen allergische 
reacties veroorzaken zoals jeuk, branderige ogen of ademhalingsstoornissen.  

 Een kat leeft gemiddeld 16 jaar. Bent u bereid om zo lang goed voor uw kat te zorgen?  
 Wilt u voor het welzijn van de kat, de buurt en uzelf de verantwoordelijkheid opnemen 

om uw kat te laten steriliseren (±€ 150) of castreren (±€ 70)? 

Via deze 6 basisvragen kunt u een weloverwogen keuze maken. 

Welke kat wilt u? 

Als u beslist om een kat in huis te halen, moet u verder eerst nog nadenken over de 
volgende vragen. 

Kiest u voor een kitten (klein katje) of een volwassen kat ? 

Een kitten 
 
Een kitten past zich sneller aan in een nieuwe thuisomgeving dan een volwassen kat. Een 
kitten heeft vrij veel aandacht nodig, is heel speels en ondeugend en kan door een nieuwe 
eigenaar nog gedeeltelijk worden opgevoed. Hoe meer aandacht en opvoeding een kitten 
krijgt, hoe prettiger het zich later als huisgenoot zal gedragen en hoe nauwer de banden met 
de eigenaar en zijn (t)huis worden. Het karakter van een kitten is natuurlijk ook erfelijk 
bepaald (het ene ras is bijvoorbeeld kalmer dan het andere). Kittens kunnen vanaf 8 weken 
weg bij de moeder. Ze moeten dan nog minimaal 4 weken binnenshuis blijven. De beste 
leeftijd voor de aanschaf van een kitten is 8-12 weken. 
 
Een volwassen kat 
 
Een volwassen kat past zich trager aan in een nieuwe thuisomgeving (aan de geuren, 
geluiden, mensen, andere huisdieren…). Hou ze daarom een paar weken binnen om ze te 
laten wennen aan al het nieuwe.  

Wil u een kater of een kattin? 
 
Zowel katers als kattinnen zijn meestal aanhankelijke en speelse dieren. Als u de kat laat 
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steriliseren of castreren maakt het weinig uit of u een kater of kattin 
neemt. Gecastreerde katers zijn meestal iets aanhankelijker en blijven 
in de nabije omgeving van hun thuis. Ze worden ook iets groter dan 
kattinnen. 

FAQ’s 

Waar moet u op letten als u een kat in huis haalt ? 

 

- Zijn de ogen zuiver en helder ?  

- Zijn de oren, neus en vacht schoon en vrij van parasieten ?  

- Hebben mond en tandvlees een mooie roze kleur ?  

- Is de anaalstreek proper, zonder een spoor van uitwerpselen ?  

- Voelt de buik vol en zacht ?  

- Bij kittens : Is het dier minstens 8 weken oud ?  

- Wat zijn de karaktereigenschappen van de kat (bv. speels, nieuwsgierig, lui…) ? Past dit bij 
uw thuisomgeving ?  

- Is het dier al behandeld door een dierenarts ? Zo ja, waarvoor (bijvoorbeeld welke             
vaccinaties, ontwormd,..) ?  

- Is de kat al gesteriliseerd of gecastreerd ?  

- Is de kat gewoon aan andere dieren ? En aan kinderen ?  

- Wat is de prijs? 
 

 
 
Wat heeft u nodig aan basisuitrusting om een kat in huis te halen ?  

 

- een reisbench (voor transport van de kat)  

- één of meerdere eetbakje(s)  

- een drinkbakje (katten drinken graag uit grote bakjes zoals een grote bokaal)  

- een kattenbak en kattenzand  

- droge (korrels) en/of natte kattenvoeding (zakjes, blikvoer)  

- een krabpaal (op juiste hoogte!)  

- speelgoedjes (zoals een stoffen muis met kattenkruid, een balletje, een stok met lintjes,…)  

- een slaapmand of een vaste plaats waar de kat slaapt  

-een borstel of kam 



4 
 

Hoe houdt u een kat gezond en hoeveel kost dat ?  

 

Met een eerste bezoek aan de dierenarts (als u de kat in huis haalt) :  

- Als u niet niet direct een bewijs heeft van de nodige vaccinaties moet de dierenarts het 
volgende nagaan:  

* Is het dier gevaccineerd tegen katten- en nies ziekte ? Eerste vaccinatie kost (± € 40)  

* Tweede vaccinatie (3 weken na eerste) tegen katten- en niesziekte (± € 40)  

* Heeft het dier wormen en/of vlooien ? Ontwormen kost (± € 8- €10 ), ontvlooien (± € 40)  

Met een jaarlijks bezoek aan de dierenarts :  

Doel :  

* een herhaling van de vaccinatie tegen katten- en niesziekte (± € 35 - €40)  

* ontwormen (± € 8- € 10 )  

* ontvlooien (± € 40) enkel voor katten die buiten lopen  

* kattenleucose (inclusief katten- en niesziekte) (± € 52)  

(Niet verplicht)  

 

Naargelang het geval moet u voor uw kat ook het volgende overwegen :  

* eerste vaccinatie tegen kattenleukose inclusief katten- en niesziekte (± € 52), enkel nodig                            
voor katten die buiten lopen of in contact komen met katten die buiten lopen  

* tweede vaccinatie (3 weken na eerste) tegen katten- en niesziekte en leukose (± € 52)  

* vaccinatie tegen hondsdolheid, (enkel nodig als u met uw kat naar de Ardennen of het 
buitenland gaat) ( ± € 35)  

Opmerking : *Alle prijzen hier vermeld, zijn richtprijzen en kunnen verschillen naargelang de 
dierenarts. 

 
Houdt uw kat binnen of laat u ze ook buiten ?  

 

Binnenkatten zijn doorgaans raskatten die weinig behoefte hebben aan beweging. U kunt ze 
perfect houden in een appartement of huis. Dergelijke katten hebben soms wel aangepaste 
voeding nodig : bespreek dit met de dierenarts. Een binnenkat heeft behoefte aan een hoge 
of vaste rustplaatsen en plaatsen waar ze zich kan verstoppen / afzonderen, de nodige 
speelgoedjes, een krabpaal/ -plank en een kattenbak.  

Als uw de kat buitenlaat, zorgt u er zeker voor dat ze gesteriliseerd/gecastreerd, en 
gechipt/geregistreerd is en dat ze de nodige vaccinaties heeft gekregen. Bespreek dit met de 
dierenarts. 
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Waarom moet u uw kat laten steriliseren of castreren ?  
 
 
Een kat kan vruchtbaar zijn vanaf de leeftijd van 4 maanden en kan 2 tot 3 nestjes per jaar 
grootbrengen. Eén kattenpaar kan zo het leven schenken aan een achttal kittens per jaar. Als elk 
kitten geslachtsrijp wordt en op zijn beurt een partner vindt, zullen er in 5 jaar 5.000 kittens worden 
geboren !  
(Bron FOD Dierenwelzijn : Folder “steriliseren is beschermen”)  
Zie weblink : www.gent.be/A-Z/Dieren : sterilisatie katten  
 

Castreren  
 

Een geslachtsrijpe kater zal zijn territorium afbakenen door zowel binnen als buiten urine te 
sproeien. Deze heeft een doordringende geur en zorgt voor geuroverlast. Dergelijke katers 
lopen ook gemakkelijker weg als er een krolse kattin in de buurt is en vechten meer met 
soortgenoten (kattengevechten!). Daardoor lopen ze gemakkelijker verwondingen op, die in 
veel gevallen uitlopen op abcessen of ontstekingen en in het slechtste geval een besmetting 
met kattenleukose of –kattenaids (ongeneeslijke ziektes voor de kat).  

Bij de castratie van een kater worden de teelballen verwijderd.  

Door deze ingreep vermindert het sproeigedrag en verdwijnt de doordringende geur van de 
urine. De gecastreerde kater blijft meer in de buurt van zijn thuis. Hierdoor is hij doorgaans 
minder betrokken in kattengevechten, wat dan weer de kans op overdraagbare ziektes doet 
afnemen. Tot slot kan hij ook niet meer voor nakomelingen zorgen.  

Laat de ingreep uitvoeren voor de kater volwassen is en let de maanden daarna goed op dat 
hij niet te zwaar wordt.  
 
Steriliseren  

Een geslachtsrijpe kattin wordt krols (geslachtsdrift) waardoor ze gedurende langere 
periodes onophoudelijk kan miauwen en soms buiten de kattenbak plast. Kattinnen worden 
om de drie weken krols en een krolsheid duurt gemiddeld een hele week. Een krolse kat rolt 
over de grond, sproeit meestal in huis en miauwt bijna onophoudelijk. Bij de sterilisatie van 
een kattin worden de eierstokken verwijderd. Op die manier kan ze niet meer voor 
nageslacht zorgen en verdwijnt ook het krolse gedrag. Sterilisatie is de beste oplossing om 
het teveel aan katten aan te pakken. Op die manier kunnen we immers het aantal gevallen 
van gedwongen euthanasie verminderen. Tot slot vermindert de kans op het krijgen van 
melkkliertumoren op oudere leeftijd. 
 
Kattenpil voor kattinnen ?  
 

De kattenpil bestaat, maar de meeste dierenartsen zullen ze afraden. De anticonceptiepil 
moet één keer per week of om de twee weken gegeven worden, maar op het moment dat 
het moet, is de kat misschien een paar dagen buitenshuis. De nodige regelmaat aanhouden, 
is dus niet eenvoudig. Bovendien loopt de kattin een grotere kans op o.a. 
baarmoederontsteking en melkklierkanker. Uw kat laten steriliseren is dus op termijn 
goedkoper en veel veiliger. 
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Waarom zou u uw kat een halsbandje aandoen of laten chippen en 
registreren ? 

In de Belgische asielen worden jaarlijks zo’n 35.350 katten opgevangen.  
Zo’n 19.320 (54%) van de binnengebrachte katten zijn gevonden. Daarvan worden 
gemiddeld maar 809 katten (4,19%) herenigd met de eigenaar.  
(Bron : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Dienst 
Dierenwelzijn)  
 

Kiest u voor een halsbandje ?  
 

U kunt de kat een halsbandje aandoen met een identificatiekokertje waarin de 
adresgegevens/telefoonnummer van de eigenaar staan.  
 
VOORDEEL:  
Dit is een goedkope oplossing (± € 3)  
 
NADEEL:  
Uw kat kan het halsbandje/kokertje kwijtraken (niet duurzaam), kan ermee komen vast te 
zitten (gevaar voor wurging!) of kan een halsbandje ‘storend’ vinden. Als de halsband weg is, 
zijn ook uw gegevens verloren. Door slijtage moet er bovendien geregeld een nieuw 
halsbandje gekocht worden  
 
Kiest u voor chippen en registratie ?  
 

U kunt uw kat bij de dierenarts laten chippen en registreren. Hierbij wordt een microchip 
(met nummer, geregistreerd in Brussel) via een injectienaald onderhuids ter hoogte van de 
nek/schouder ingeplant. Die chip kan via een scanapparaat afgelezen worden door 
dierenartsen, dierenasielen, politie, brandweer en dieren(hulp)verleningsorganisaties. Op 
die manier bent u als eigenaar vlug terug te vinden, en bent u snel herenigd met uw dier.  
 
VOORDEEL:  
Uw kat heeft er geen last van en het is veilig. Ze kan de chip ook niet kwijtraken (duurzaam) 
en uw gegevens kunnen nooit verloren gaan. Bovendien is plaatsing van de chip éénmalig.  
 
NADEEL:  
Dit is een iets duurdere oplossing, maar wel 100% efficiënt : (± € 65, inclusief consultatie).  

Raadpleeg een dierenarts voor meer informatie over chippen en registreren. 
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Hoe weet u of uw kat ziek is ?  
 
In een aantal gevallen merkt u natuurlijk zo dat uw kat ziek is :  
 

* als ze een ongeval heeft gehad  
*als ze toegetakeld is na een kattengevecht en daardoor een abces ontwikkelt ;  
*als ze snottert of vuile ogen heeft  
*als ze schurft of een ander huidprobleem heeft met veel krabben tot gevolg ;  
*als ze last krijgt van diarree  
 
Natuurlijk is het daarnaast verstandig minstens wekelijks bij het verzorgen het kattenlichaam 
wat nader te onderzoeken op klitten, huidproblemen, vlooien enzovoort. Allemaal zaken die 
zichtbaar zijn.  
 
Eet uw kat minder goed, is ze lusteloos, wordt ze eerder schuw en misschien wat 
agressiever, of gaat ze net heel veel slapen; dan is er haast zeker wat aan de hand. De 
interpretatie van elk ‘abnormaal’ gedrag is werk voor een dierenarts.  
De dierenarts zal de kat grondig onderzoeken en ook de nodige vragen stellen om na te gaan 
of er wel degelijk sprake is van een échte ziekte dan wel van overmatige stress. Is er 
bijvoorbeeld een wijziging in de gezinssituatie? Of drinkt de kat opvallend meer dan 
gewoonlijk ? Dat kan immers een symptoom van suikerziekte zijn (vaak bij te dikke katten), 
of wijzen op nierproblemen. Oudere katten hebben vaak last van nierproblemen. Uit een 
droge of vochtige neus valt niks af te leiden. Vertrouw dus op de expertise van uw 
dierenarts.  
 
Raadpleeg een dierenarts voor meer informatie.  

Zie weblink : www.gent.be/leven>gezondheid>wachtdienst 
 


