
Checklist voor een kat als huisdier
Eigenwijs, trots, knuffelig en speels - katten zijn niet voor niets de populairste Nederlandse huisdieren. 
Vóór de aankoop, moet je je bewust zijn van de huisvesting en de kosten om te garanderen dat jouw kat 
op de juiste manier en goed wordt gehouden.

Aan welke voorwaarden je moet voldoen om een kat te houden
Net als elk ander huisdier heeft een kat elke dag tijd en zorg nodig. In veel opzichten is het een 
onafhankelijk dier, maar zeker geen Einzelgänger. Katten hebben afleiding nodig zodat ze zich niet 
vervelen of eenzaam zijn. Bepaal daarom voordat je overgaat op aankoop of adoptie of een kat bij je 
levenssituatie past:

Benodigde tijd: verzorging (afhankelijk van ras), voeren, schoonmaken kattenbak dagelijks 5 
tot 20 minuten, aandacht/spelen (afhankelijk van aard en temperament) ca. 1 uur per dag

Ruimte voor accommodatie: minimaal 50 m² voor één kat, minimaal 60 m² voor twee katten

Aanschafkosten: dierenasiel ca. 50 tot 150 € opvangbijdrage, fokkers ca. 500 tot 2.500 € (ras 
en zeldzaamheid beïnvloeden de prijs, hogere prijzen ook mogelijk)

Basisuitrusting: afhankelijk van het merk en type tussen ca. 100 en 500 €

Voordat je een kat koopt, moet je ook de volgende beslissingen nemen:

Enkel of paar? Afhankelijk van het soort kat en het karakter van de kat kun je ze alleen of in 
paren houden.

Huiskat of buitenkat? Afhankelijk van jouw woonsituatie moet de kat al op jonge leeftijd ge-
wend zijn geraakt aan één van de twee soorten verzorging. 

Kitten of volwassen kat? Kitten zijn normaal gesproken van nature zindelijk omdat ze dit van 
hun moeder leren. Wanneer dit niet het geval is, moet je dit verder laten onderzoeken. Volwas-
sen katten moet je zorgvuldig en met begrip voor hun voorgeschiedenis in huis nemen. Als je 
een dier uit het asiel adopteert, draag je actief bij aan de dierenbescherming.

Checklist voor basisuitrusting

Mand/knuffelgrot als slaapplek en plek voor de kat om zich terug te trekken
Deken
Krabpaal of krabplank
Kattenbak, inclusief beddengoed en schep
Borstel/kam (afhankelijk van het type kat)
Tekentang
Voer- en waterbak (bij voorkeur gemaakt van keramiek of metaal)
Droog of nat voedsel (eventueel deksel voor geopende blikken)
Snoepjes, kattengras indien nodig
Speelgoed, bijvoorbeeld ballen, zakjes met kattenkruid, kattenhengel, speelgoedmuizen
Enzymreiniger om vlekken en geurtjes te verwijderen
Transportdoos

















Hoe je je kat kunt laten wennen aan een nieuw huis
Hoe snel een kat zich bij je nestelt, hangt af van de aard en eerdere ervaring van de kat. Een kat die 
nogal verlegen is, heeft meestal meer tijd nodig om zich op zijn gemak te voelen in de nieuwe om-
geving. Houd het gedrag van je kat nauwlettend in de gaten en laat de kat langzaam en stapsgewijs 
wennen.

Maak het appartement veilig voor katten: veilige (dak)ramen en een balkon met kattenbe-
schermingsrooster en kattenbeschermingsnet. Verwijder giftige planten en houd kleine en 
puntige voorwerpen veilig buiten het bereik van de kat. 

Bezoek de kat voorafgaand aan de verhuizing: leer je kat kennen voordat het dier bij je in-
trekt. Bezoek kittens bij de fokker en volwassen katten in het asiel. Zo merk je niet alleen of de 
chemie goed is, maar kun je ook al een band opbouwen.

Maak veilig reizen in de transport box mogelijk: je kunt je kat het beste ophalen in een 
transport box waarmee het dier al vertrouwd is. Bevestig de box goed in de auto en rijd lang-
zaam om onnodige stress te voorkomen.

Maak een kamer voor je kat: het kan een paar dagen duren voordat je kat door het hele 
appartement dwaalt. In een kamer met kattenbak, bed, voer- en waterbak vindt het dier een 
veilig toevluchtsoord om aan te wennen. 

Overweldig de kat niet tijdens de eerste periode: houd in de eerste periode andere huisdie-
ren weg bij de kat om het dier niet te overweldigen. Ook je gezinsleden moeten niet allemaal 
tegelijk met de kat spelen of in de buurt zijn.

Bouw vertrouwen op: probeer niet te hard om een band met de kat op te bouwen. Wacht 
geduldig tot de kat zich veilig voelt en op eigen initiatief bij je komt. Schokkerige bewegingen 
en hard praten moeten worden vermeden om de kat niet weg te jagen. 

Wees voorzichtig bij het opvoeden: straffen of schreeuwen is ongepast, zelfs als er een 
ongelukje gebeurt. Wanneer je het dier traint om zindelijk te zijn, moet je het gedrag van je kat 
goed volgen. Na het eten en slapen leg je je kitten in de kattenbak en geef je een beloning als 
het goed zijn behoefte doet.

 1

2

3

4

5

6

7

Meer informatie over de woonomstandigheden en bijzonderheden van de huiskat vind je in ons artikel 
over katten als huisdier.

Eenmalige Kosten Lopende Kosten Speciale kosten

Raam- en eventueel balkon-
bescherming
Kattenluik
EU-huisdierenpaspoort en 
microchip, indien nodig

Voer en kattenkorrels (mini-
maal 30 tot 50 € per maand)
Verplichte en aanvullende 
vaccinaties
Ontwormen 

Castratie indien nodig
Dierenarts kosten voor ziektes 
of verwondingen
Dierenverzorging op vakantie

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/kat-als-huisdier

