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ALS HET AAN DE KAT LAG, 
WIST JE DAT…

Tentoonstelling van 
het Voorlopig Bewind 
i.s.m. de dienst 
Dierenwelzijn van 
de Vlaamse overheid

Vlaanderen
is diervriendelijk

WAT DOET 
 MIJN GEMEENTE?

WIL JIJ GRAAG  
EEN KAT ALS HUISDIER? 

WIL JE NOG 
MEER WETEN?

KNIP IN HET OOR

WAAR HAAL  
JE EEN KAT?

Ook jouw gemeente zet zich in 
om het zwerfkattenprobleem 
aan te pakken. Omdat de 
situatie overal verschilt, is ook 
het beleid in elke gemeente 
anders. De meeste lokale 
besturen rekenen op de 
inzet van een dierenasiel of 
vrijwilligers. Wil je graag een 
handje helpen, contacteer je 
gemeente of een asiel! 

Denk goed na. Je moet namelijk 
zo’n 15 à 20 jaar voor het dier 
zorgen. Maandelijks moet je 
rekenen op 40 à 50 euro kosten. 

UITGANGSPUNT:  
HET TNR-PRINCIPE

Het TNR-principe is een algemene 
regel en staat voor:

Trap: Iedereen kan bij het meldpunt 
van de gemeente de locatie van een zwerfkat 
doorgeven. De gemeente vangt de zwerfkat, 
meestal met een vangkooi. 
Neuter: Een dierenarts steriliseert of 
castreert de kat.
Return: Tamme katten gaan naar het asiel 
voor adoptie. Verwilderde katten worden 
terug vrij gelaten.

    Voor de verwilderde kat 
ontwaakt, geeft de dierenarts 
het dier een knip in het oor. 
Wanneer de kat wordt vrijgelaten 

kan je dus aan de knip zien dat 
die is gesteriliseerd.

Vlaanderen telt meer dan 
800 erkende kattenkwekers 
en meer dan 120 asielen die 
katten opvangen. Een kat uit een asiel of 
kwekerij is gesteriliseerd of gecastreerd, 
gechipt, geregistreerd én gevaccineerd. 

Check dan zeker volgende website: www.huisdierinfo.be/kat

v.u. Yper Museum, Sandrin Coorevits, Grote Markt 34, 8900 Ieper

‘Geknipte Kat’ werd bedacht door ‘Het Voorlopig Bewind’, 
de jongerenwerkgroep van het Yper Museum, in opdracht van 

de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.   
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VERPLICHTE 
STERILISATIE 
OF CASTRATIE

ZWERFKATTEN:  
GEEN GOEDE BUUR

Verdien jij de titel van ‘beste 
kattenbaasje’? Ontdek hier hoeveel je 
scoort. 

1. Ik heb mijn kat laten chippen, 
registreren en steriliseren.

2. Ik ga met mijn kat naar de dierenarts 
als er iets scheelt.

3. Ik plaats lege dozen op verschillende 
hoogtes. Katten zijn stressgevoelig. 
Lege dozen zijn de ideale schuilplaats 
waar ze kunnen in relaxen. 

4. Ik voorzie matten en hoge krabpalen. 
Katten krabben uit stress maar ook 
om hun territorium af te bakenen. 

5. Ik geef geen melk, maar elke dag vers 
water.

6. Ik zorg dat er altijd wat eten staat. 
Katten eten meerdere keren per dag 
een klein beetje.

7. Ik zet de water- en voederbak 
minstens 1,5 m uit elkaar. Zo drinken 
katten meer wat het risico op 
nierproblemen verkleint.

8. Ik voorzie brede voeder- en 
waterbakken. Katten hebben 
gevoelige snorharen en hebben niet 
graag dat de snorharen de randen van 
de bakjes raken.

9. Ik speel elke dag meerdere keren met 
mijn kat zodat ze zich kan uitleven. 
Jaagspelletjes vinden ze erg leuk. 

10. Ik geef mijn kat een bezigheid door 
een voerpuzzel met lekkers in te 
geven.

WELZIJN 
VAN JE KAT
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DIETHE

EDITA

VANWAAR KOMEN 
ZWERFKATTEN? 

OVER HOEVEEL KATTEN 
SPREKEN WE DAN?

NIEUWE KAT IN HUIS

ZONDER IS GEZONDER

DATABANK

VERPLICHT 
CHIPPEN EN 
REGISTREREN

ZWERFKATTEN:  
GEEN FIJN BESTAAN

ZWERFKATTEN:  
DOL OP DE ZANDBAK

Zwerfkatten komen van 
jouw kat, de huiskat. 

Op de leeftijd van amper 5 maanden 
is een kat al vruchtbaar. Om de 3 à 4 
maand kan ze een nestjes van zo’n vier 
kittens krijgen. Die zorgen op hun beurt 
weer voor nieuwe kittens. En zo gaat 
het maar door. Eén kat kan op amper 
5 jaar tijd voor meer dan 20.000 
nakomelingen zorgen! 

Zwerfkatten in je buurt? Dat zal 
je geweten hebben. Ze speuren 

in je vuilniszak naar de restjes van 
je laatste maaltijd. Katers vechten om 
hetzelfde kattinnetje en schreeuwen de 
hele buurt bij elkaar. En in de paartijd 
krijg je er de nachtelijke concerten 
gratis bij. 

Zwerfkatten zijn altijd buiten in weer 
en wind, zijn vaak ondervoed en 
geplaagd met jeuk door vlooien.  Ze 
vechten met andere zwerfkatten en 
lopen allerlei verwondingen op die 
niet worden verzorgd. Door barre 
levensomstandigheden leven ze 
amper 2 tot 4 jaar.

Voor zwerfkatten zijn de 
speeltuinen en zandbakken één 

grote kattenbak om hun behoefte 
in te doen. De parasieten in de 
uitwerpselen zijn dan weer dol 
op mensen, zoals je kind dat er 
ziek van kan worden. Als je een kat koopt, 

adopteert of zelfs gratis 
krijgt, moet het dier al 

gesteriliseerd of gecastreerd 
zijn. De operatie gebeurt best 

vooraleer de kat 5 maanden oud is. 

Gesteriliseerde of 
gecastreerde katten hebben 
minder probleemgedrag zoals 
weglopen, sproeien in huis, 
vechten en janken. De katten 
zijn ook nog eens gezonder en 
leven langer. 

Het chippen 
en registreren 

van jouw kat is 
verplicht en gebeurt 

maar één keer, door de dieren-
arts. Maar wanneer je verhuist, 
je telefoonnummer verandert of 
je kat krijgt een nieuw baasje, 
moet jij zelf de gegevens aan-
passen in de databank CatID. 

Bij het chippen 
of identificeren 
brengt de dierenarts 
een microchip in onder de huid 
van de kat. De chip heeft een 
nummer van 15 cijfers. Bij de 
registratie in de databank kop-
pelt de dierenarts dit nummer 
aan de gegevens van het dier 
en de eigenaar. 

Bij castratie of sterilisatie maakt een dierenarts jouw kat 
onvruchtbaar. Een kat moet gesteriliseerd of gecastreerd 
zijn, tenzij je een erkenning hebt als kweker.
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