www.dierencompleet.nl
Checklist voor het houden van katten
Je hebt dit lijstje waarschijnlijk uitgeprint omdat je katten wil gaan houden.
Alvast gefeliciteerd! Dit lijstje bevat een aantal aandachtspunten en
producten die je nodig hebt. Het geldt als een basis bij je voorbereidingen.
Voordat je begint met het houden van katten moet je jezelf in ieder geval
afvragen of:
•
•
•
•
•
•

Je de kat genoeg ruimte en afleiding kan bieden.
Je vindt dat de kat vrij door de wijk mag lopen, dat deze binnen moet
blijven óf dat je de tuin er voor af wil zetten.
De buurt veilig genoeg is om de kat vrij rond te laten lopen, mocht je
hiervoor kiezen.
Je de kat de aandacht kan geven die hij of zij nodig heeft. Het verschilt
per ras en kat hoe actief deze is.
Je de kat ook een plekje kan geven in je toekomstplannen. Ze worden
namelijk wel 20 jaar oud.
De kat in de buurt kan komen bij je andere huisdieren. Dit is lang niet
altijd gewenst namelijk, voor je het weet zijn de vissen uit je aquarium
verdwenen.

De antwoorden op bovenstaande vragen hangen dus voornamelijk af van je
persoonlijke situatie.
Hierbij geven we je alvast een basischecklist om te kijken of je alles in huis
hebt om een kat te gaan houden.
Huisvesting en inrichting
•
•
•
•
•

Slaapplekje (mandje of huisje)
Krabpaal en/of krabplank
Catnip spray voor op het krabaccessoire
Kattenluik (voor in de muur of deur van het huis)
Afzetting van de tuin
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Kattenbak
•
•
•
•
•
•

Kattenbak (open of dicht)
Kattenbakvulling
Kattenbakfilters
Kattenbakzakken
Kattenbakschepje
Kattenbak geurpoeder

Vermaak & beloning
•
•
•
•

Speelgoed (balletjes, muisjes, etc.)
Slim en interactief speelgoed
Kattengras
Snoepjes

Eten
•
•
•
•

Voerbak
Drinkbak of zelfs een drinkfontein (katten houden van stromend water)
Voeding (brokvoeding, natvoeding of misschien wel voeding uit de
diepvries)
Voercontainer

Verzorging
•
•
•
•

Borstel of kam
Shampoo
Vlooienpreventie
Wormbehandeling

Op pad
•
•
•
•
•

Tuigje
Wandelriem
Penning
Adreskokertje
Belletje

Transport
•

Vervoersbox of vervoerstas
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