
2 3

100 dingen 
die je moet 
weten over 
je kat



4

INHOUD
VOORWOORD 9

VOEDING

1 Mag mijn kat melk drinken? 12
2 Waarom drinkt mijn kat uit de kraan? 13
3 Wat mag mijn kat wel en niet eten? 14
4  Waarom is er kitten-, volwassen- en senior-voeding? 15
5  Als het heel warm is, mag ik mijn kat dan een ijsje geven? 16
6 Mogen katten gras eten? 17

VERZORGING

7  Hoe kan ik mijn kat het best aaien? 20
8  Waarom ruit mijn kat het hele jaar door? 21
9  Hoe weet ik of mijn kat pijn heeft? 22
10  Kan een kat allergisch zijn? 23
11  Kan mijn kat alles zien? 24
12  Wat als mijn kat sterft? 25
13  Hoe oud moeten kittens zijn voor ze weg mogen bij de moeder? 26
14  Hoe kun je het geslacht zien bij een kitten? 27
15 Waarom zie ik mijn kat nooit zweten? 28
16 Kan een kat jeuk hebben? 29
17 Waarom moet mijn kat gechipt zijn? 30
18   Zijn er planten die giftig zijn voor mijn kat? 32
19  EHBO voor katten: wat moet je in huis hebben? 34
20  Kan een kat oververmoeid raken? 35
21  Moet een kat een natte neus hebben? 36
22  Waarom moet mijn kat gecastreerd of gesteriliseerd worden? 37
23  Waarom moet ik mijn kat ontwormen? 38
24  Waarom moet ik mijn kat vaccineren? 39
25  Moet ik de nagels van mijn kat knippen? 40
26  Moet ik mijn kat insmeren tegen de zon? 43
27  Moet ik de tanden poetsen van mijn kat? 43



5

28  Wat te doen met wespen- en bijensteken? 44
29  Hoe verwijder ik een teek? 45

GEDRAG

30  Waarom spinnen katten? 48
31  Waarom melktrappelen katten? 49
32  Waarom krabt mijn kat aan mijn meubels? 50
33  Waarom zit mijn kat graag op hoge plekken? 51
34  Waarom klimmen katten graag in gordijnen? 52
35  Waarom zitten katten graag in kartonnen dozen? 53
36  Waarom zitten katten graag op de motorkap van de auto als het koud is? 54
37  Waarom is mijn kat bang voor onweer, vuurwerk of de stofzuiger? 56
38  Waarom zijn katten bang voor water? 57
39 Kun je een kat een trucje leren? 58
40 Waarom zwaait een kat met haar staart? 59
41 Waarom gaat een kat op haar rug liggen? 60
42 Mist mijn kat mij als ik er niet ben? 61
43 Hebben katten vrienden? 62
44 Waarom geven katten kopjes? 63
45  Waarom zijn katten zo lang bezig met zich schoonmaken? 64
46  Waarom staan hun haren overeind als ze kwaad zijn? 65
47  Hoe praten katten tegen elkaar? 66
48  Wat als je een tweede kat neemt? 67
49  Waarom staren katten naar de muur? 68
50  Hoe zie ik dat mijn kat gelukkig is? 69
51  Kunnen katten dromen? 70
52  Kat en muis – vanwaar die fascinatie? 71
53  Waarom brengt mijn kat prooien mee naar huis? 72
54  Waarom speelt mijn kat niet meer met haar speelgoed? 73
55  Zijn katten monogaam? 74
56  Kan een kat verdriet hebben? 75
57  Kan een kat bang zijn voor de dierenarts? 76
58  Zijn katten zindelijk? 78
59  Miauwen katten ook in het wild naar elkaar? 79
60  Wordt een kat graag opgepakt? 80
61  Katten en spiegels 81
62  Waarom zijn katten zo nieuwsgierig? 82



6

63  Waarom sproeien katten? 83
64  Waarom doet mijn kat haar bek open als ze ergens aan ruikt? 85
65  Hoelang moet ik mijn nieuwe kat binnen houden? 86
66  Is een plantenspuit een goed middel om je kat iets af te leren? 87

WEETJES

67 Mag je kat bij jou op bed slapen? 90
69  Is een chip ook een gps? Bestaat er een gps voor katten? 92
70  Wat zijn hybride katten? 93
71  Is er een uiterlijk verschil tussen katers en poezen? 94
72  Waarom zijn katten zo dol op kattenkruid? 95
73  Bestaat er zoiets als een luie kat? 96
74  Welk werk doen katten? 97
75  Kun je met je kat gaan wandelen? 98
76  Hoe kan ik mijn kat veilig vervoeren? 99
77  De vijf meest gebruikte kattennamen 100
78  Wat is de duurste kat ter wereld? 101
79  Zijn er bekende katten? 102
80  Wat kost een kat? 104
81  Waarom hebben katten snorharen? 105
82  De tien meest voorkomende rassen 106
83  Grootste en kleinste katten ter wereld 108
84  Wist je dat er acupunctuur bestaat voor katten? 109
85  Bestaat er yoga voor katten? 110
86  Kattenhotel of catsitter? 111
87  Kattencafé? 112
88  De snelste kat ter wereld 113
89  Worden katten overal gezien als huisdier? 114
90  Mag ik een kat cadeau geven? 115
91  Hebben katten een paspoort? 116
92  Soms heb ik het gevoel dat mijn kat iets doet om mij te pesten; is dat zo? 117
93  Wat is de afkomst van onze katten? 118
94  Komen katten altijd op hun pootjes terecht? 119
95  Moeten zwangere vrouwen hun kat wegdoen? 120
96  Brengen zwarte katten echt ongeluk? 121
97  Hebben katten negen levens? 122
98  Hoe kan ik mijn kat laten zien dat ik van haar houd? 123
99  Waar komt de term ‘kattenkwaad’ vandaan? 124
100 Een app voor je kat 125



7



8



9

VOORWOORD
Het blijven mysterieuze beesten, die katten. Velen van ons hebben ze in huis, maar eigenlijk is 
er bijna niemand die hen begrijpt. En hun karakters zijn net zo verschillend als die van mensen: 
de een zou het liefst een hele dag op je schoot liggen, de ander is de hele dag op stap en komt 
uitsluitend thuis om te eten.
Ik zou mijn twee geadopteerde poezenbeesten (Woef en Sheba) niet meer kunnen missen. 
Maar wist je dat je kat eigenlijk niet volledig ‘tam’ is? Dat het proces dat we ‘domesticatie’ noe-
men bij de kat niet voltooid is? Dat dit inhoudt dat hun jachtinstinct nog steeds een heel belang-
rijke rol speelt in hun leven, en het onze taak is om hen te stimuleren? Je kat is op  sommige 
vlakken dus een wilde tijger in zakformaat! En daar houd je maar beter rekening mee.

Dit boek is niet bedoeld als ‘handleiding van A tot Z’ voor de kat. Het is een verzameling van inte-
ressante informatie, leuke weetjes en praktische tips. En natuurlijk zul je ook van alles leren over 
de fysieke en mentale gezondheid van je minitijger.
Heb je dit boek gekocht omdat je nog twijfelt of je een kat in huis wilt halen, dan kun je er prima 
mee uit de voeten. Het is erg belangrijk dat je eerst goed nadenkt voor je die stap zet. Er komen 
best wat aanpassingen en kosten bij kijken. Hopelijk zal dit boek je helpen beslissen of je alles in 
huis hebt om een poes een gelukkige thuis te bieden!
Heb je al een kat, nodig haar dan uit om gezellig bij je te komen liggen en geniet van het boek.

Ik wens je alvast veel leesplezier toe.

Beestige groet
Joshua
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EN WIST JE DAT

sommige katten helemaal geen lacto-
se verdragen? Ze missen een enzym 
(lactase) om lactose af te breken 
en worden er ziek van. Ze zijn dus 
lactose-intolerant.

1 MAG MIJN KAT MELK DRINKEN?
Het lijkt zo logisch: de kat melk geven. Maar 
geef je kat liever geen gewone koemelk!

Katten kunnen maar kleine hoeveelheden 
 suikers, zoals lactose, verteren. Het teveel aan 
suikers blijft in de darmen zitten en verstoort 
de darmflora en de doorgang. Eén kommetje 
is genoeg om er hevige diarree van te krijgen.
Wat drinken katten dan wel? Water. Of kat-
tenmelk. Kattenmelk bevat weinig suikers. Je 
kunt het gewoon kopen bij de dierenspeciaal-
zaak of in de supermarkt. 

Let wel op: 
kattenmelk is een extraatje voor je kat, geen 
hoofdmaaltijd!

Wist je trouwens dat de capaciteit van een kat 
om lactose om te zetten en te verteren daalt 
met de leeftijd? Een kitten is daar veel beter in 
dan een volwassen kat. Net zoals baby’s en 
volwassenen dus!
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2 WAAROM DRINKT MIJN KAT UIT DE KRAAN?
Katten hebben een instinctieve voorkeur 
voor stromend water, omdat het leuker én 
schoner is.

Veel katteneigenaars zetten de brokken en 
het water naast elkaar, vaak in gecombineer-
de eet- en drinkbakken. Maar dat is eigenlijk 
niet zo goed voor je kat. In het wild zouden 
katten hun prooi nooit naast het water opeten, 
want dat water zou besmet kunnen raken. 
Je zet hun brokken en water dus het best op 
aparte plekken.

Katten hebben van nature een heel beperkte 
dorstprikkel. In het wild krijgen ze veel vocht 
binnen via hun prooi. Daarom is het belangrijk 
dat je je kat zo veel mogelijk stimuleert om 

water te drinken. Dat kun je doen door overal 
in je huis grote kommen water te zetten. Zorg 
ervoor dat de kommen groot genoeg zijn, 
zodat de snorharen de randen niet raken. 
Kies liever voor een glazen kom dan voor een 
plastic versie, want plastic geeft een vieze 
smaak aan het water.
 

TIP:

Zet een drankfontein neer. Zo kom je 
tegemoet aan de wens van je kat om 
stromend water te drinken zonder 
dat ze constant onder de kraan gaat 
hangen.
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3 WAT MAG MIJN KAT WEL EN NIET ETEN?
Katten zijn doorgaans zeer kieskeurig en zullen voedsel dat niet vertrouwd ruikt mijden. 

Vergiftigingen bij katten treden eerder op door producten die geur- en smaakloos zijn of die 
gemengd werden met zeer geurige en smakelijke ingrediënten, zoals vis.

Je kat is een echte vleeseter en heeft dagelijks voldoende eiwitten nodig. Veel dieren kunnen 
hun aminozuren zelf aanmaken, maar je kat is daar iets minder goed in. Die bouwstoffen mogen 
dus niet ontbreken in het menu. Een kat kan veel beter vetten verteren dan jij, maar van suikers 
heeft ze duidelijk geen kaas gegeten.

Je kat heeft net zoals jij smaakpapillen, maar toch proeft ze haar eten anders. Van nature zal je 
kat een voorkeur hebben voor soorten vlees en vis die voor haar zoet smaken. Maar dat maakt 
van je kat nog geen zoetekauw! Voor katten smaken suikers niet zoet, ze kunnen suikers waar-
schijnlijk helemaal niet proeven!
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4  WAAROM IS ER KITTEN-, VOLWASSEN- EN SENIOR-
VOEDING?

Er zijn zo veel verschillende soorten voe-
ding, dat je soms niet weet wat te kiezen. 
Want wat heeft je kat nu echt nodig?

Het is heel belangrijk om je kat kwalitatief 
goede voeding te geven, aangepast aan haar 
leeftijd. Je kitten verandert snel. Een voeding 
met veel energie, eiwitten en mineralen, zoals 
calcium, zal de groei optimaal ondersteu-
nen. Voeding voor een volwassen kat moet 
de activiteit en het jaaggedrag van je kat 
onderhouden. 

Maar ook een senior kat heeft andere voeding 
nodig, aangepast aan een verminderde ac-
tiviteit, het verhoogde risico op overgewicht 
en de afname van de spierkracht. Bovendien 
werken de nieren van bejaarde katten vaak 
minder goed, dus is hun voeding ook armer 
aan zouten, mineralen en eiwitten. Bij een 
oudere kat kies je het best voor vochtrij-
ke voeding, zodat ze zeker genoeg water 
binnenkrijgt.

WIST JE TROUWENS DAT

er een reeks speciale diëten bestaat 
voor het verhelpen van gezondheids-
problemen? Niet alleen bij suikerziekte 
(diabetes) of overgewicht (obesitas), 
maar bijvoorbeeld ook bij jeuk, blaas- 
of nierproblemen zal je dierenarts 
aangepaste voeding geven.
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5  ALS HET HEEL WARM IS, MAG IK MIJN KAT DAN EEN 
IJSJE GEVEN?

Een lekker roomijsje is geen gezonde snack voor je kat. 

Het bevat te veel suikers en vetten en de ver-
branding van de calorieën doet de afkoeling 
van het koude ijsje teniet. Bovendien kan te 
veel roomijs hetzelfde effect hebben als melk: 
diarree.
Een gezond, zacht ijsje voor je kat op basis 
van water of kattenmelk kan wél. 

Pas op met grote, harde ijsblokken, je kat zou 
er haar tanden op kunnen beschadigen. 

WIST JE DAT

je ijsjes kunt maken van bijvoorbeeld 
tonijnsap? Katten vinden dat heel 
 lekker én je stimuleert ook nog eens 
hun vochtopname. Win-win!
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6 MOGEN KATTEN GRAS ETEN?
Ja, katten kunnen en mogen (katten)gras eten. Hoewel katten van nature vleeseters zijn, eten 
ze toch vaak gras. 

Een van de redenen waarom ze dat doen, zou zijn omdat hun natuurlijke prooien heel weinig 
vezels en foliumzuur bevatten. Foliumzuur is belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen 
en door gras te eten nemen katten foliumzuur op.

Bovendien geven ze van kattengras vaak over. Dat kan hen helpen om onverteerbare resten van 
prooien en eventueel haarballen uit te braken en het zou achteraf een opgelucht gevoel geven.
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7  HOE KAN IK MIJN KAT HET BEST AAIEN?
Mensen tonen hun affectie voor hun geliefde 
huisdier door het te aaien, op te pakken, te 
knuffelen en te kussen. 

Niet alle katten vinden dat fijn. Sommige 
katten aanvaarden aanrakingen en genieten 
ervan, andere niet. Bovendien is ook de plaats 
op het lichaam waar ze geaaid worden en de 
hoeveelheid aanrakingen belangrijk.

Katten worden het liefst geaaid op dezelfde 
manier als dat ze contact hebben met andere 
katten. Als katten sociaal gedrag naar elkaar 

vertonen, likken ze elkaar op het hoofd en in 
de nek. Katten blijken over het algemeen po-
sitiever te reageren als mensen hen op deze 
plekjes aaien. 

Aai je kat dus bij haar kin, bij de mondhoeken 
en bij de oren. Laat haar ook altijd kiezen of ze 
geaaid wil worden. Misschien heb je wel een 
vreemde geur aan je hand of heeft ze geen 
zin in affectie! Laat haar daarom altijd eerst 
aan je hand ruiken. Geeft je kat een kopje, dan 
mag je haar aaien!

A
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8  WAAROM RUIT MIJN KAT HET HELE JAAR DOOR?
De rui is een natuurlijk proces van je kat om dood haar te verliezen. Op die manier beschermt 
de vacht zich optimaal. Bij katten die veel buiten zijn, is de rui het hevigst in de lente en de 
herfst, maar bij de meeste huiskatten duurt de rui het hele jaar door. De meeste katten verzor-
gen hun vacht zelf. Indien jouw kat het toelaat, kun je helpen door de losse haren te verwijde-
ren met een speciale kam.

Het feit dat katten tegenwoordig meer binnen 
dan buiten leven, heeft invloed op het ruipro-
ces. Een van de drijvende factoren achter 
het ruien is het korter en langer worden van 
de dagen. Aangezien de meeste katten nu 
binnen leven in het licht van onze lampen en 
bij de verwarming, is de invloed van de seizoe-
nen een stuk verminderd. 
Daarom is de ruiperiode van je kat vaak veel 
minder uitgesproken en heeft je kat meer de 
neiging om heel het jaar door licht te ruien.

Verliest je kat plotseling veel haren of gaat dit 
gepaard met klachten zoals krabben, bulten 
of korstjes, raadpleeg dan je dierenarts.

WIST JE DAT

je kat plotseling een deel van haar 
haren kan verliezen bij hevige stress?

D
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