
 

 

DE WARMTE KOMT ERAAN DUS DENK AAN DE DIEREN AUB! 
Katten houden van warm weer, maar een beetje hulp bij verdreven hitte is altijd welkom. 
Hier een paar (veilige regeltjes) (TIPS VAN DE KATMAN – Kattenadvies iVZW , non-profit organisatie Oostende – 
www.worldcatnonprofit.org )  

1. Hou uw kat(ten) binnen tussen 10 en 15 als het buiten extreem warm gaat worden; 
2. Voorzie een zonnecrème (waar wel mag aan gelikt worden) voor bleke (witte) katten 

en vergeet zeker hun oorschelpen niet in te smeren. Deze zijn gevoelig voor de zon; 
3. Hou de gordijnen, zonneweringen enz. dicht overdag wanneer het buiten warmer is 

dan binnen; 
4. Geef uw kat toegang tot plaatsen waar ze zich goed voelt in deze warmte 

binnenshuis, ze gaan die automatisch opzoeken, net zoals in de winter, nu verkiezen 
ze eerder de buurt van een ventilator, laag bij de grond een koele plaats enz; 

5. Zorg voor water op meerdere plaatsen in huis, een fontein is de beste oplossing, er 
kan eventueel een ijsblokje in. Plaats het water niet naast de voeding, katten hun 
natuurlijke habitat vraagt dat niet, kies dus een andere hoek van hun leefruimte; 

6. Wees niet ongerust wanneer uw kat er wat loom bij ligt, katten kunnen zonder 
probleem 16 uur slapen per dag, dat ze niet rond het huis huppelt als gek is dan ook 
niet abnormaal; 

7. Het is ook niet abnormaal dat uw kat zich meer gaat wassen tijdens de warme 
periodes, dit is een natuurlijke afkoeling van hun vacht, noem het maar zweten in 
mensentaal; 

8. In extreme gevallen kunt u opmerken dat de kat haar pootjes een natte afdruk op de 
vloer achterlaten, u mag dan (training voor nodig wel), even de pootjes in een fris 
badje afkoelen, dit is wel al een uitzonderlijke toestand; Of een natte handdoek bv;  

9. Het kan ook gebeuren dat uw kat(ten) lichtjes gaan hijgen, u hoeft niet onmiddellijk 
te paniekeren want ook dit is een vorm van recuperatie die nodig is voor extreme 
hitte, let wel goed op dat dit niet overdreven is, want dan kan het wel risico’s 
inhouden op hartfalen. 

10. Overdrijf niet met “warm water reiniging” van uw leefruimte, in deze extreme 
warmte. Het trekt alleen maar extra vliegen en ook maden aan, deze kunnen ziektes 
veroorzaken; 

11. Aarzel niet om bij deze warmte uw kat eens te borstelen en zo dode en loszittende 
haren te verwijderen; 

12. Wanneer u gebruik maakt van een hok of bench, verplaats die weg van de zon 
gedurende de dag, indien dit het geval zou zijn; 

13. Hou het hok ook weg van de grond door er latten of stenen onder te plaatsen, zo kan 
er ventilatie ontstaan. 

14. Zorg steeds voor genoeg fris water, denk aan mogelijke verdamping van het water bij 
extreme hitte; 

15. Een leuke tip, geef uw kat een vervroren stukje kip, of americain, wat ze graag lust, 
dit is uiteraard een luxe verwenning, maar doen we dat zelf ook niet wanneer het 
extreem warm is; 

16. Een water-verstuiver-spray kan ook gebruikt worden, maar spuit hiermee niet in het 
gezicht van uw kat maar verkies haar omgeving. 

17. En tot slot: gebruik bovenal uw gezond verstand, hoe gaat u om met de warmte, 
denk aan uw dier alsof u daar zou liggen, aanwezig zijn, gans de dag… 

(TIPS VAN DE KATMAN – Kattenadvies iVZW , non-profit organisatie Oostende – www.worldcatnonprofit.org )  
 


