Vaccinatie APK

niesziekte krijgen, doordat mensen de niesziekteverwekkers via
kleding of schoenen het huis in brengen.

Vaccineren
Zo Beschermt u uw kat tegen niesziekte
Of uw kat nu thuis blijft, naar het pension gaat of mee op reis: vaccineren
beschermt uw kat tegen de belangrijkste ziekten. Als uw kat naar een
pension gaat, is vaccineren zelfs verplicht. Vraag bij reservering naar de
vaccinatie-eisen; die verschillen per pension. Meestal moet een vaccinatie
uiterlijk 3 tot 4 weken voor het pensionbezoek plaatsvinden. In veel
pensions zijn de volgende vaccinaties gewenst of verplicht:



Kattenziekte
Niesziekte
o feline herpes virus
o feline calici virus
o bordetella bronchiseptica

Niesziekte
Bij niesziekte zijn de voorste luchtwegen ontstoken. Verschillende
virussen en bacteriën spelen een rol. Overal waar katten samen
komen, kan besmetting plaatsvinden. Ook ‘binnenkatten’ kunnen

U kunt uw kat beschermen tegen niesziekte door uw kat te laten
vaccineren. Een klein deel van de katten die gevaccineerd is tegen
niesziekte kan toch een milde vorm van niesziekte krijgen (niezen
en hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing) De kans op
bijkomende complicaties (zoals bronchitis en/of longontsteking) is
bij de gevaccineerde kat wel aanzienlijk kleiner en ook het risico
van verspreiding van niesziekte wordt verkleind.

Verplichte vaccinaties voor het buitenland
U kunt uw kat meenemen op vakantie naar het buitenland, maar
wij raden het niet aan. Katten zijn over het algemeen erg gevoelig
voor stress. Een (lange) reis naar het buitenland gevold door een
verblijf in een vreemde omgeving brengt heel veel stress met zich
mee. Neemt u uw kat toch mee, dan zijn er wel aan aantal
belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden. Zo is een
vaccinatie tegen Rabiës (hondsdolheid) verplicht. Deze vaccinatie
moet minimaal 3 weken voor vertrek gegeven zijn!

Parasieten APK
Pas op voor parasieten!
Parasitaire infecties bij katten komen overal voor. Dus het is altijd
belangrijk, ongeacht of uw kat in Nederland is of in het buitenland, om
besmetting met vlooien, teken en wormen te voorkomen. Het advies is om
uw kat in Nederland iedere 3 maanden preventief te ontwormen en
gedurende het seizoen een product te gebruiken tegen vlooien en teken.
Laat u adviseren door uw dierenarts als u met uw kat naar het buitenland
gaat..

Wist u dat vlooien die op de huid van uw kat zitten
slechts 5% van het vlooienprobleem uitmaken? De
andere 95% woont bij u in huis!

Een goede, preventieve, vlooienbestrijding is vanaf het vroege voorjaar tot
het late najaar aan te raden. Als het ‘s winters niet koud wordt, is het nodig
het hele jaar door te behandelen. Bescherm zeker als uw kat naar een
kattenpension gaat. Daar komt uw kat namelijk in aanraking met veel
andere katten en is een besmetting met vlooien dus heel goed mogelijk.
Zorg dat uw kat beschermd en vlo-vrij naar het pension gaat en nog steeds
beschermd is bij thuiskomst. Veel pensions eisen zelfs dat een kat voor
verblijf in het pension ontwormd en behandeld is tegen vlooien.

Zo beschermt u uw kat tegen vlooien
Voor de gezondheid van uw kat, maar ook voor uzelf, is het belangrijk om vlooien te voorkomen. Want naast dat vlooien vervelend zijn voor uw huisdier,
kunnen zij ook lintwormen overbrengen en kan uw kat allergisch zijn voor vlooienbeten. U kunt uw kat langdurig beschermen met diverse middelen. Vraag uw
dierenarts om advies.
Als het buiten weer warm wordt, neemt ook het gevaar op teken toe. Zeker als uw kat ook buiten komt, is het verstandig te beschermen tegen deze vervelende
parasieten. Teken kunnen ziekteverwekkers overbrengen; zowel bij uw kat als bij uzelf. Zorg voor een goede, langdurige bescherming tegen teken.

Als het buiten weer warm wordt, neemt ook het gevaar op teken toe. Zeker als uw kat ook buiten komt, is het verstandig te beschermen tegen deze vervelende
parasieten. Teken kunnen ziekteverwekkers overbrengen; zowel bij uw kat als bij uzelf. Zorg voor een goede, langdurige bescherming tegen teken.

Zo beschermt u uw kat tegen teken
De beste manier om de kans op tekenziekten te verminderen, is om uw kat langwerkend tegen teken te
beschermen met een tekenmiddel. Er zijn ook middelen verkrijgbaar, die uw kat zowel tegen teken als
vlooien beschermen. Uw dierenarts vertelt u graag meer.

Oppas APK
Lekker thuis blijven met een oppas
Wij mensen snakken er soms naar om er eens helemaal uit te zijn. Katten daarentegen houden in het algemeen helemaal niet van
verandering. Voor veel katten is de eigen veilige omgeving het allerprettigst. Het heeft de voorkeur om een goede bekende of goede
buur op uw kat te laten passen. Zij zijn immers al vertrouwd met uw kat. Eventueel kunt u ook besluiten om een speciale
dierenoppasser (b.v. www.oopoeh.nl) hiervoor in te schakelen. Bereid alles in ieder geval goed voor en laat heldere instructies voor
de oppas achter.

Maak goede afspraken
• Hoe vaak en hoe lang moet de oppas langskomen?
• Hoe vaak en hoeveel krijgt uw kat te eten?
• Waar staat het eten?
• Hoe vaak moet de kattenbak verschoond worden?
• Mag de kat naar buiten?
• Wat is het lievelingsspeeltje of -spelletje?
• Krijgt de oppas een vergoeding?
• Welke medicatie krijgt de kat?
• W ie moet geïnformeerd worden als de kat ziek wordt
of wegloopt?
• Laat de contactgegevens achter:
- van uzelf
- uw dierenarts
www.amivedi.nl, dierenambulance, etc.
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Kat naar buitenland
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*wettelijk verplicht

