‘Het boek is superduidelijk en ik heb al wat tips gevonden die ik kan gebruiken bij onze
senior Maine Coons Cissy en Caruso. Het boek leest gemakkelijk en is in overzichtelijke
hoofdstukken verdeeld. Al met al zeker een aanrader voor mensen met een poes/kat die
vachtverzorging nodig heeft.’
Monique van der Wallen – Katteneigenaar van twee Maine Coons en een
Ragdoll kitten
‘Zeer leerrijk boek waar ieder kattenbaasje nog iets van kan leren.’
Lieve Stienaers – Katteneigenaar
‘Wendy’s boek is fantastisch. Goed geschreven, mooie foto’s, leest heel gemakkelijk
waardoor ik hem snel uit had, geeft enorm veel goede tips die gemakkelijk zijn op te
volgen, zelfs door een leek die niets van katten weet! In één woord een aanrader om aan
te schaffen, zeer zeker bij katten met moeilijke vachten of gewoon ook bij een kat zoals
Simba die kortharig is. Ik heb er heel wat uit geleerd wat me in praktijk gaat helpen.’
Monique de Greef – Katteneigenaar van HTK kat Simba
‘Ik vind het een vlot geschreven handleiding om vacht- en katvriendelijk om te gaan
met vachtproblemen waar katteneigenaren en katten mee geconfronteerd kunnen
worden. Het is een eerlijk en onderbouwd geschreven boek waar je als eigenaar al een
hele goede basiskennis mee krijgt om zelf in te staan voor de vachtverzorging van je kat.
De mogelijkheid die je krijgt om dan ook nog eens bij Wendy aanvullend praktijkles te
volgen, is TOP!’
Joline de Jaegher – Katteneigenaar, kattenhoteleigenaresse, kattentrimster en
kattengedragstherapeut bij Chat-O-Gand
‘Zeer leerzaam boek voor zowel de trimmer als de mensen die thuis een kat hebben.’
Christel Wester – Kattentrimmer
‘Zowel een vermakelijk als een informatief boek. Er staat duidelijk uitgelegd over wat
wel en niet te doen als je kat vachtproblemen heeft. Alsook welke producten wel of niet
te gebruiken. Zeer duidelijk en goed toepasbaar in de praktijk.’
Fraukje van Doorn – Dierenarts bij Dierenkliniek de Waalsprong
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Inleiding
Beste kattengek,
Dit boek is geschreven voor iedereen die het beste voor heeft met
zijn kat en wil zorgen dat zijn kat lekker in zijn vacht en vel zit. Van
katteneigenaar tot professional, iedereen kan een goede basis halen
uit deze complete handleiding. En laten we wel wezen, iedereen
houdt toch van een mooie blinkende vacht op zijn huis-tuin-enkeukenkat en van een mooie volle vacht met weelderige manen en
kraag bij zijn langhaar.
In beginsel is dit boek geschreven voor jou als kattengek om te leren
begrijpen hoe de kat, huid en vacht in elkaar steken. Zodat jij ervoor
kunt zorgen dat jouw kat altijd picobello in zijn vacht zit, tenminste
wanneer je kat het zelf (even) niet meer kan.
Ben je echter professioneel bezig met katten, sla dit boek dan niet
over. Werk je in een dierenwinkel, een dierenartsenpraktijk, bij het
dierenasiel of in een trimsalon en wil jij je klanten graag voorzien
van goed advies, dan is dit boek voor jou een aanrader. Je leert in
dit boek hoe je je klant verder helpt met zijn probleem en je leert
stiekem zelf ook nog een beetje bij. Ieder zijn vak.
Meerdere wegen leiden naar Rome. Zo ook in de vachtverzorgingswereld. De praktische tips en adviezen waarop dit boek is gebaseerd,
komen voort uit mijn jarenlange ervaring en de vele cursussen en
lezingen die ik de afgelopen jaren heb gevolgd. Maar zeer zeker ook
door mijn fouten. Want ja, niets menselijks is mij vreemd.
Ook ik wist van toeten nog blazen toen ik mijn eerste langharige kat
aanschafte. Aangezien de kortharige buitenkatten die ik daarvoor
13

Functies van de kattenhuid en -vacht
• Bedekking
• Vormgeving
• Isolatie tegen warmte en koude
• Handhaving inwendig milieu
• Bescherming tegen prikkels en indringers van buitenaf
• Verzamelplaats voor zintuigen
• Vorming van keratinestructuren
Zoals gezegd kan de kat zijn huid en vacht prima zelf verzorgen. Dit
doet hij met een perfect stukje gereedschap: de kattentong. Met
zijn tong wast een kat zichzelf zo’n drie uur per dag. Op deze manier
houdt hij zijn vacht schoon, verwijdert hij losse haren en zorgt hij
ervoor dat de vacht een mooi aaneengesloten geheel is. Uiteraard
wast een kat zich geen drie uur aan één stuk, maar verdeelt hij zijn
wasmomenten over een hele dag.
‘De kattentong: de
Bij de hond werkt dat anders. Die wast
perfecte kattenzichzelf helemaal niet en daarbij zijn de
borstel’
meeste honden een ster in lekker vies
worden. Daar komt nog bij dat er een
heleboel hondenrassen zijn die onze hulp hard nodig hebben. Niet
alleen hebben ze de hulp van hun baasjes nodig voor het klitvrij
houden van hun vacht, maar ook veel honden gaan periodiek naar
een hondentrimster om hun vacht weer volgens de rasstandaard in
model te laten brengen.
Helaas zijn er ook momenten waarop de kat er niet in slaagt om
de vacht in topconditie te houden. Er kunnen klitten of zelfs vilt
ontstaan, maar de vacht kan ook droog of vet aanvoelen. Misschien
ben jij ook een eigenaar van een kat die niet gezegend is met een
mooie natuurlijke vacht die goed te onderhouden is. Voor jou heb
ik dit boek geschreven. In dit boek leer ik je hoe jouw kat zijn vacht
verzorgt, wat er kan misgaan en wat jij kunt doen om hem te helpen.
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Zo verwijder je klitjes met je vingers
Dit is natuurlijk niet alles wat er te weten is over vachtverzorging, zo
eenvoudig is het niet. Uiteindelijk ben jij als goed kattenpersoneel
wél de eindverantwoordelijke. Wanneer je kat het (even) niet meer
zelf kan, kun je dit zien aan de vacht en spring jij direct bij. Als je
verder leest, leer je hoe je tijdig kunt signaleren of de voorheen
altijd probleemloze vacht van je kat toch problemen aan het
ontwikkelen is. Hiervoor is vooral hoofdstuk 6 een aanrader. Want
hoe probleemloos de vacht van je kat ook is, het winterse weer met
de bijkomende lage luchtvochtigheid treft bijna iedereen.

Ben jij nog niet in het bezit van een goede kam? Shop dan
gelijk een goede in de webshop www.cats-only.nl/shop.
Combikam
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Eén van de grootste oorzaken voor plotselinge klitten is de
ruiperiode. Deze periode vindt plaats in het voorjaar (wanneer de
dagen weer langer worden) en zorgt ervoor dat de dikke, inmiddels
versleten wolvacht van de winter in zes tot acht weken tijd – bij
een (half )langhaar – plaatsmaakt voor een dunnere zomerjas. Bij
menig halflanghaar betekent dit dat de kraag en broek zo goed
als helemaal verdwijnen. Grappig om te zien dat je fantastische
Noor met zijn weelderige manen en lange broek in de zomer bijna
een korthaar lijkt met een iets meer ‘fluffy’ vachtje. Een extreem
kortharige kat daarentegen, zoals de Siamees of Oosterse korthaar,
is door zijn korte beharing al enkele weken eerder klaar met de
ruiperiode. Deze rui kan daardoor echter nog één of misschien zelfs
wel twee keer extra voorkomen in één seizoen.

Wat te doen bij de voorjaarsrui?

‘Houd je aan het
rui-stappenplan
en je kat krijgt
geen grote
klitten meer’

Tijdens de voorjaarsrui loost de kat zoals
gezegd zijn gehele wintervacht. Althans, wat
betreft de onderwol. Deze wordt ondertussen
vervangen door al klaarstaande nieuwe wolharen. Het kan dan
ook voorkomen dat je kat het niet voor elkaar krijgt deze ineens
uitvallende vacht zelf weg te poetsen. Denk hierbij maar eens aan
de enorm volle vachten die onze (half )langharen tegenwoordig
hebben, maar ook dikke Britten-vachten kunnen een behoorlijk
probleem zijn. Ons wisselvallige klimaat kan zeker bijdragen aan
vachtproblemen, denk maar eens aan de lente van 2018, waarbij de
temperatuur in een maand tijd van -10 naar +25 graden opliep. Om
het even goed duidelijk te maken: we gingen dus van een statische,
droge en versleten vacht door de vorst naar een statische, versleten
en uitvallende vacht door de hitte. Dit heeft geleid tot heel veel
drukte in de salon.
Het rui-stappenplan is met name geschikt voor katten met dikke
vachten of voor katten die hun eigen vacht niet goed (kunnen)
verzorgen tijdens deze extreme weerschommelingen. Houd je
wekelijks aan het basis stappenplan dat je eerder al hebt gezien in
hoofdstuk 1 en voer het tempo eventueel op bij meer problemen.
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