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NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) 
 

 
Toepassingsgebied: KATTEN 

 

 
Kennis over het groot brengen van de kittens. 

 

Eerste dagen  

Bij de geboorte wegen kittens, afhankelijk van het ras, tussen de 60 en 130 gram. 

Gedurende de eerste levensweken is een gewichtstoename van ongeveer 100 gram per 
week wenselijk. In de meeste gevallen is het geboortegewicht op een leeftijd van tien 

dagen verdubbeld. Dat betekent dat de dagelijkse groei deze eerste dagen gemiddeld tien 

procent van het geboortegewicht bedraagt. Katertjes zijn vaak wat zwaarder en groeien 
sneller, waardoor ze op een leeftijd van negen weken al ongeveer 100 gram zwaarder zijn 

dan poesjes. Hoewel het leuk is om een nest te zien groeien, is het niet strikt noodzakelijk 
om de kittens te wegen als ze tevreden lijken en steeds gevulde buikjes hebben. Een 

hongerig kitten jammert (met een geluid dat lijkt op zeemeeuwen) en valt in achter de 

ribben. Wil het diertje niet drinken of lukt het slecht, laat het dan onderzoeken op 
afwijkingen.  

Wees terughoudend in het toedienen van kunstmelk. De moederpoes produceert zoveel 
melk als door de kittens gevraagd wordt. Krijgt een deel van het nest kunstmelk, dan 

maakt ze voor zoveel jongen minder melk aan. De beste stimulatie verkrijgt men door de 

krachtigste kittens een paar keer per dag te wekken en aan te leggen. Mochten ze eigenlijk 
nog voldaan zijn van de vorige maaltijd, dan zullen ze toch troost zoeken bij de tepel, een 

paar teugen doen en daardoor de melkklieren stimuleren. Dat vormt weer een extraatje 
voor de zwakste kittens. Moederloze kittens zijn volledig afhankelijk van kunstmelk, maar 

ook voor hun gezondheid is een pleegmoeder met echte kattenmelk te prefereren boven 
kunstmelk. Helaas lukt het niet vaak om zo een moeder te vinden.  

Wanneer een kitten wat groei betreft goed op schema ligt, gaan de oogjes gemiddeld na 

zeven tot twaalf dagen open en de gehoorgangen na ongeveer twaalf dagen. 

 

Nog bij de moeder  

De eerste twaalf levensweken van een kitten zijn heel belangrijk. In deze periode wordt de 
basis gelegd voor het gedrag dat hij/zij, zijn/haar verdere leven zal vertonen. Daarom is 

het van groot belang uw kittens in deze maanden zorgvuldig te begeleiden. Vanaf de 
tweede levensweek begint het kitten zijn omgeving te verkennen. Het doet allerlei nieuwe 

ervaringen op en maakt kennis met diverse dingen die van belang zijn voor het verdere 

leven. De basis van elementaire zaken zoals zindelijkheid, gehoorzaamheid en sociaal 
gedrag wordt nu gelegd. Deze periode duurt ongeveer tot de zevende levensweek. Het is 

de belangrijkste fase in het leven van een kat en wordt inprentingsfase of 1e 
socialisatieperiode genoemd. Alles wat er in deze weken misgaat, is later moeilijk te 

herstellen. 
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Socialisatie  
De eigenaar moet er dan ook voor zorgen dat de kittens juist in deze weken op een 

positieve en katvriendelijke manier in aanraking komen met uiteenlopende situaties: het 
gezelschap van volwassenen en kinderen, andere dieren, vreemde voorwerpen, geluiden, 

kammen en borstelen, voor perzen is het belangrijk dat ze al vanaf 4 weken in een 

handwarm badje worden gedaan, heel goed worden afgedroogd/ geföhnd en geborsteld, 
onderzoek door de dierenarts, het schoonmaken van de oogjes en het inspecteren van de 

mondholte enzovoort. Wanneer een kitten in de inprentingsfase ergens mee in aanraking 
komt, zal het hiervoor in het latere leven niet bang meer zijn, omdat het dan bekend 

voorkomt. Omgekeerd geldt hetzelfde: wat een kitten in de eerste levensweken niet heeft 
leren kennen, zal later onbekend en dus beangstigend zijn.  

Kittens die vaak in mensenhanden zijn genomen, blijken, eenmaal volwassen, veel 
vriendelijker te zijn dan katten die deze ervaring niet hebben gehad. Het is in verband met 

gedragsproblemen op latere leeftijd beslist af te raden een kitten zonder nestgenootjes te 
laten opgroeien. Ook voor een moederloos kitten is gezelschap van andere katten beslist 

noodzakelijk voor een gezonde geestelijke en emotionele ontwikkeling.  

 

Al op een leeeftijd van 4 weken moet een kattenbak in de buurt worden geplaatst. Dit 
moet een bakje of schaal zijn met een lage rand waar de kittens gemakkelijk overheen 

kunnen klimmen. Zorg dat er geen grit wordt gebruikt dat gaat klonteren als er vocht bij 

komt. In het begin eten sommige kittens van het grit, als het klontert geeft dat ernstige 
verstopping en moet de ontlasting operatief worden verwijderd. Ze zullen hier snel gebruik 

van gaan maken en als vanzelf het graafgedrag vertonen waarmee ze hun ontlasting en 
urine ‘opruimen’.  

Wassen zou zo min mogelijk moeten worden gedaan omdat het de kat in feite zijn / 
haaridentiteit (lichaamseigen geur) ontneemt. Doe dit alleen als het echt noodzakelijk is 

b.v. ontlasting in de vacht. 

 

Naar een nieuwe eigenaar 

Slaap- en eetgerei  
Een kitten moet de eerste nachten in het nieuwe huis kunnen doorbrengen in een 

(vertrouwd) mandje of een doos met opstaande randen. Zet deze in de kamer op een 
rustige, tochtvrije en lekker warme plaats. Het kitten zal zich met een eigen, vertrouwd 

plekje ook meer op zijn/haar gemak voelen als hij/zij overdag alleen thuis moet blijven. 

Een kitten hoeft niet persé van een schoteltje of een bord te eten. Het is ook heel goed 
mogelijk het vanaf het begin te wennen aan voer- en drinkbakjes met een opstaande rand. 

Dit voorkomt bovendien het knoeien met eten. Zorg voor niet teveel veranderingen in het 
begin. Plaats het kitten niet alleen, dus afgesloten van sociaal contact. Heeft u een groep 

katten waar het kitten ook in gaat wonen, plaats dan een kooi, met het kitten een warme 
ligplaats, eten, drinken en kattenbak en speelgoed in de ruimte bij alle katten. Na enkele 

dagen soms veel sneller zelfs, kunt u voorzichtig proberen het deurtje van de kooi open te 

zetten. Zodat iedereen aan elkaar kan snuffelen, gaat dat goed, laat het kitten dan bij de 
andere katten. Blijf bij deze gewenning en zorg dat de oudere katten niet lelijk doen tegen 
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het kitten. Met slechte ervaringen zal het steeds moeilijker worden om uw nieuwe kitten in 

de groep te krijgen. 

 

Kattenbak 

Het is aan te raden de nieuwe eigenaren wat van de kattenbakvulling mee te geven 
waaraan de kittens gewend zijn. Dit voorkomt dat ze op hun nieuwe adres plotseling 

onzindelijk worden. In het nieuwe huis moet een kitten een paar keer naar de plaats 

gebracht worden waar de kattenbak staat. Zo zal het snel aan de veranderde situatie 
wennen. De kattenbak voor het kitten moet ook in het zicht geplaatst worden en niet 

helemaal op zolder bijvoorbeeld. 

 

Krabpaal  

Kittens zijn speels en verkennen graag hun nieuwe omgeving. Dit gaat vaak gepaard met 
het scherpen van de nagels. Een krabpaal is een goed alternatief voor de meubels, het 

behang en de gordijnen. De krabpaal moet op een goed bereikbare plaats staan, waar de 

kat vaak komt. Een geschikte plek is in de buurt van het slaapmandje of etensbakje. 
Katten willen namelijk altijd graag even krabben en zich uitrekken na het slapen of op 

momenten dat de eigenaar bijvoorbeeld bezig is met hun eten. Het wachten op eten is 
vaak stress opwekkend voor katten, daarom willen ze krabbelen. 

 
Verdere informatie: Website: www.huisdieren.nu   katten/ gedrag 

http://www.huisdieren.nu/

