Verhuizen met je kat
Verhuizen is een stressvolle onderneming. En dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor je kat. Katten
houden namelijk erg van voorspelbaarheid en routine. Ze zijn erg gehecht aan hun territorium en willen
daarover graag controle houden. Dus als alle vertrouwde spullen ineens ingepakt worden, er vreemde mensen
over de vloer komen (makelaar, potentiële kopers, verhuismannen etc.) en vervolgens wordt je in een
wildvreemde omgeving geplaatst waar vaak ook nog eens nieuwe meubels aan toegevoegd worden, dan staat
je wereld op zijn kop. Dit geeft ontzettend veel stress voor je kat.
Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om de verhuizing voor je kat zo aangenaam mogelijk te maken en met
zo min mogelijk stress te laten verlopen.
Ruim voor de verhuizing:
Als jouw kat erg stressgevoelig is dan kan het helpen om voordat er ook maar iets ingepakt wordt een Feliway
Classic verdamper in het stopcontact te doen in de kamers waar jouw kat het meeste verblijft. Deze
verdamper verspreidt rustgevende feromonen die alleen jouw kat kan waarnemen en die hem geruststellen.
Ook kun je vast beginnen met het geven van Zylkene, dit is een voedingssupplement dat je door het voer van
je kat kunt doen en een rustgevend effect heeft. Het is op basis van een melkeiwit en wordt goed
geaccepteerd door de meeste katten. Het is geen sederend middel en je kat wordt er dus niet slaperig van. Je
kunt het zonder risico voor een langere periode gebruiken. Vraag er naar bij je dierenarts.
Tijdens bezichtigingen:
Spreek met de makelaar af dat de kat zoveel mogelijk wordt genegeerd tijdens de bezichtigingen. Alleen
indien de kat dit initieert mag er contact gelegd worden met de kat. Indien je kat buiten komt, kun je kijken
of je hem naar buiten kunt lokken tijdens bezichtigingen. Dan heeft hij geen stress van onbekenden in huis
tijdens de afwezigheid van jou. Vergeet tussen alle verhuisbedrijvigheid door niet om af en toe met je kat te
spelen en hem aandacht te geven.
Een week voor de verhuizing:
Geef je kat een week voor de verhuizing tijdelijk een eigen kamer, zet hierin vertrouwde spullen, zoals
kleedjes, verstopplekjes, een krabpaal, speeltjes en een kattenbak. Zet ook het reismandje met de deur open
en een lekker kleedje erin in de kamer. Geef je kat regelmatig wat lekkers te eten in deze kamer, maar laat
de deur open zodat hij er zelf in en uit kan. Hang ook een Feliway Classic verdamper in de kamer op.
Op de dag van de verhuizing:
Spreek met iedereen die aanwezig is tijdens de verhuizing af dat ze de kattenkamer dicht laten. Plak een
briefje op deur of doe desnoods de deur op slot. Op de dag van de verhuizing verhuis je alles uit deze kamer
eerst tegelijk met je kat. Zet eerst je kat in het reismandje voor je de rest uit de kamer inpakt. Wil je meer
weten over hoe je je kat aan het reismandje kan laten wennen kijk dan hier. Als het ver rijden is zet dan de
spullen uit de kattenkamer als laatste in de verhuiswagen en neem je kat tegelijk mee met de inboedel. Bij
voorkeur breng je je kat zelf in je eigen auto naar het nieuwe huis. Breng alles inclusief je kat over naar een
tijdelijke kamer, speciaal voor je kat, in het nieuwe huis. Hang de Feliway verdamper weer in het
stopcontact. Spreek wederom met iedereen die je helpt met de verhuizing af dat de deur van de deze kamer
absoluut niet geopend mag worden. Bij voorkeur doe je hem op slot, zodat er niemand per ongeluk naar
binnen loopt en jouw kat in paniek naar buiten glipt. Zorg er ook voor dat de ramen goed dicht zijn. Geef je
kat wat te eten en laat hem verder met rust terwijl jij verder gaat met uitpakken.
Indien je veel nieuwe meubels in het nieuwe huis hebt, probeer er dan toch wat oude herkenbare meubels
tussen te zetten, ook al is het maar tijdelijk tot je kat gewend is. Een nieuw huis is al stressvol voor je kat,
maar als er bijna niets herkenbaars in staat is dat dubbel zo verwarrend voor je kat. Je kunt eventueel
kleedjes uit het oude huis (niet wassen!) of gedragen kledingstukken over de meubels hangen. Katten hechten
veel waarde aan geuren en hoe meer vertrouwde geuren er in het nieuwe huis aanwezig zijn hoe makkelijker
de overgang. Dit is ook niet het tijdstip om een nieuwe krabpaal of slaapmandje voor je kat te introduceren.
Houdt de veranderingen voor je kat minimaal. Mag je kat op de slaapkamer komen? Wacht dan nog even met
het verschonen van je beddengoed tot een paar dagen na verhuizing.
Na de verhuizing:
Pas als alles in huis staat en iedereen weg is sluit je alle ramen en deuren en zet je de deur van de
kattenkamer open. Houdt alle deuren nog even dicht behalve die naar de woonkamer en keuken. Laat je kat
op eigen tempo naar de woonkamer toe komen. Blijft hij in zijn kamer? Geen probleem. Til hem dan vooral
niet naar de woonkamer. Zodra hij wat meer ontspannen is zal hij vanzelf komen kijken. Indien je kat graag
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bij je op bed slaapt kun je de slaapkamer deur open zetten als het bedtijd is. Laat wederom je kat zelf
bepalen of hij mee gaat of niet.
Probeer zo veel mogelijk dezelfde routine aan te houden als in het oude huis. Afhankelijk van het karakter van
je kat kun je geleidelijk aan steeds meer deuren naar kamers open zetten. De ene kat kan sneller met
veranderingen van omgeving omgaan dan de andere. De kat bepaald het tempo. De ene kat loop binnen 2
dagen in het nieuwe huis rond alsof hij hier altijd al gewoond heeft en bij de andere kat duurt het een paar
weken.

Verhuizen naar een kleinere woning:
Indien je verhuist naar een kleinere woning dan zal je er extra zorg voor moeten dragen dat je kat toch nog
voldoende leefruimte heeft. Dit kun je doen door driedimensionaal te gaan werken en planken en mandjes aan
de muren te bevestigen. Indien je een balkon hebt kun je dit afzetten zodat je kat toch naar buiten kan. Zorg
ervoor dat je kat zich niet gaat vervelen door gebruik te maken van voerpuzzels en dagelijks met hem te
spelen. Wissel regelmatig van speeltjes, dat houdt het spannend. Zeker als je meerdere katten hebt is het
belangrijk om er voor te zorgen dat je alle bronnen (voer, water, krabpalen, kattenbakken, speelgoed,
mandjes etc.) voldoende verspreid door het hele huis en dat je van alles genoeg hebt. Aantal bronnen = 1 per
kat + 1 extra. Dit voorkomt conflicten en frustraties.

Naar buiten gaan:
Houdt je kat minimaal 2 weken binnen voordat je hem voor het eerst naar buiten laat gaan. Vergeet vooral
ook niet om de chip van je kat te registeren op het nieuwe adres. Laat je kat er aan wennen dat je hem op
een vast tijdstip wat nat voer of wat lekkers geeft en laat hem voor het eerst naar buiten gaan vlak voor dat
tijdstip. Zo kan je hem weer naar binnen lokken als het etenstijd is.

Teruglopen naar het oude huis.
Is het nieuwe huis op loopafstand van het oude huis? Houdt hem dan zolang mogelijk binnen, maar een kat die
gewend is om naar buiten te gaan zal dit waarschijnlijk niet lang waarderen. Laat je oude buren en de nieuwe
bewoners naar hem uitkijken en je bellen als ze hem daar zien en hij niet terug keert naar het nieuwe huis. Ze
mogen hem in geen geval eten geven, dit zal hem alleen maar aanmoedigen om steeds terug te keren naar het
oude huis. Is je kat naar het oude huis gelopen, ga hem dan halen. Probeer hem lopend naar huis te lokken. Zo
kan hij de route leren kennen. Eenmaal thuis aangekomen zal je hem weer een aantal weken binnen moeten
houden voordat je een nieuwe poging doet. Dit proces van teruglopen en weer ophalen kan soms weken tot
maanden duren.
Probeer uit te zoeken waarom je kat terug loopt naar het oude huis. Ben je gaan samen wonen? Zijn er nieuwe
huisdieren of gezinsleden bij gekomen na verhuizing? Zijn er veel katten in de nieuwe buurt? Dit kan er voor
zorgen dat je kat zich minder veilig voelt in het nieuwe huis. Maak het daarom in huis zo aangenaam mogelijk
voor je kat. Speel dagelijks en gebruik voerpuzzels om je kat bezig te houden. Zorg voor voldoende (hoge)
schuil- en slaapmogelijkheden. Blijft je kat ondanks alles toch naar het oude huis lopen? Dan kun je overwegen
om de hulp in te schakelen van een kattengedragstherapeut, om de tuin af te zetten of je kat te herplaatsen
bij een van je oude buren.
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