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Nieuwsbrief 12. Onzindelijkheid bij katten.
Onzindelijkheid bij katten kent vele oorzaken. Heel vaak is het de
kattenbak die het veroorzaakt om in huis te plassen of poepen, zelfs
als de kat de bak wel af en toe gebruikt (en dus niet altijd
onzindelijk is). Daarom volgen hieronder enkele adviezen over de
kattenbak, die de onzindelijkheid mogelijk zullen verhelpen.
Tips voor optimaal kattenbak gebruik:
Maak de kattenbak aantrekkelijker. Voor sommige katten kunnen
één verandering al genoeg zijn om de onzindelijkheid te stoppen, bij
andere katten is het soms nodig om het hele lijstje van hieronder af
te werken om tot het gewenste resultaat te komen.
1. Kattenbakken op een rustige plaats zetten, onrust maakt dat
de kat liever een rustiger plekje zoekt.
2. Kattenbakken op verschillende plaatsen (in verschillende
ruimtes) in huis neerzetten.
3. Plaats minimaal 2 bakken als u 1 kat heeft, de vuistregel is 1
bak per kat+1 extra.
4. Een eenvoudig afwasteiltje kan al goed dienen als extra bak.
5. Voer en water niet te dicht bij de kattenbak plaatsen. Er moet
minimaal anderhalve meter tussen zitten.
6. Merk kattengrit veranderen. Kies bij voorkeur een kattengrit
zonder geurtjes. Neem kattengrit die klontjes vormt van urine.
7. Liever geen kattenbak gebruiken met deksel erover. Sommige
katten vinden dit eng, of eventueel voorklep eraf halen. Ze
willen een goed overzicht van de omgeving hebben.
8. Een paar druppels chloor of ammonia in de bak doen na het
schoonmaken. Veel katten gaan dan eerder op de bak.
9. Kattenbak regelmatig en goed schoonmaken. Dit houdt in
minimaal per 2 weken geheel verschonen en goed
schoonmaken bij klontvormend grit. Geheel verschonen

indien u houtvezels in de bak heeft. 1x Per week geheel
verschonen als u grit gebruikt dat geen klonten vormt, en
iedere dag uitscheppen.
10. Als de kat 1 of slechts enkele plekken heeft waar hij
onzindelijk is, plaats de kattenbak dan op deze plaatsen. Indien
de kat weer geleerd heeft het in de bak te doen, de bak dan op
de oude plek terug zetten. Als deze maatregelen niet
(voldoende) helpen of nog andere vragen hebt, neem dan a.u.b.
contact op met de praktijk.
Schoonmaken van sproei of urineplekken.
Omdat de geur van kattenurine heel hardnekkig is en vaak weer een
reden is voor (andere) katten om opnieuw te urineren/sproeien
volgen hieronder wat tips voor het grondig verwijderen van sproei
en urineplekken.
1. Maak de plek schoon met een warme 10% oplossing van een
biologisch wasmiddel bijvoorbeeld groene zeep of Biotex. Dit
breekt de urinegeur af.
2. Maak de plek niet schoon met ammonia of chloorhoudende
middelen. Dit trekt de kat alleen maar aan, dus begint het
weer.
3. Spoel de plek na en droog het goed af.
4. Om de vetachtige (geur) componenten te verwijderen moet het
oppervlak worden besproeid met 10% alcohol oplossing.
5. De alcohol kan eventueel ook ingewreven worden met een
doek.
6. Goed laten drogen voordat de kat er weer bij mag.
TIP: Doe vast 10% oplossing in een plantenspuit, dan heb je hem
gelijk bij de hand.

