Vachtvriendelijk
De laatste jaren komen we steeds meer te weten over de juiste

aan de slag met jouw kat
Door Femke Blokken.

behandeling van een kattenvacht. Vachtvriendelijk is de
term die hier centraal staat: verzorging met respect voor de
Femke Blokken, kat- en vachtvriendelijk
kattentrimster, aan het werk.

opbouw, cyclus en functie van een kattenpels.

Drie soorten haren in de vacht

De vachtcyclus

Functies van kattenhaar

Vachtvriendelijk voor je kat zorgen

De vacht van jouw kat bestaat grofweg uit
drie soorten haren: Dekharen, wolharen en
tastharen. De dekharen zijn de ruwere haren die tijdens de rui overal op jouw tapijt
en sofa terug te vinden zijn. Voornamelijk
bij kortharige katten, zorgt dit er in de lente
voor dat je de stofzuiger regelmatig moet
uithalen. Wolhaar is de pluizige ondervacht
die de kattenhuid beschermt. Voornamelijk
langharige rassen, maar ook Britse kortharen en Exotics, hebben een matige tot
grote hoeveelheid ondervacht. Wanneer
de wolharen uitvallen herken je ze aan hun
pluizige textuur. Als laatste hebben we de
tastharen, een bekend voorbeeld hiervan is
de snorhaar. De kat gebruikt deze haren om
zijn omgeving te verkennen.

De vachtcyclus, de groei en het uitvallen
van de pels, is gebonden aan de seizoenen. Afhankelijk per ras kan de cyclus
verschillen. De meeste katten hebben
de ruiperiode tijdens de lente, beginnend
met de dekharen. Tijdens de zomer volgt
de wolhaarrui. In de herfstperiode is de
vacht in rust, met een uitzondering voor
de extreem kortharige kattenrassen zoals
bijvoorbeeld de Siamees die een tweede
ruiperiode kunnen krijgen omdat ze weinig
tot geen ondervacht hebben. Ze doorlopen
hun cyclus dus sneller dan andere katten.
Aan het einde van de winter, wanneer de
dagen langer worden, beginnen de haren
terug te groeien. De versleten vacht raken
ze in de lente weer kwijt.

Kattenhaar heeft een aantal belangrijke
functies. De pels beschermt de huid tegen
zonnebrand, aanvallen van andere katten,
regen en parasieten. Katten hebben een
dunne en gevoelige huid, die gemakkelijk
schade kan oplopen. Een gezonde, volle
haardos is dus belangrijk voor de gezondheid van jouw kat. Een kat communiceert
ook door middel van zijn pels. Hij kan zijn
haren rechtop zetten als hij zich bedreigd
voelt. De vacht zorgt eveneens voor temperatuurregulatie. Wanneer een kat het
te warm heeft, legt hij zijn haren plat tegen zijn huid. Als het te koud is, staan de
haren verder uit elkaar, zodat er zich een
isolerende luchtlaag vormt. De tastharen
hebben als functie om trillingen te voelen.
De kat kan hierdoor beter zijn omgeving inschatten.

Wanneer kan jij als eigenaar jouw kortharige
kat wel helpen? Wanneer blijkt dat jouw kat
niet voor zichzelf kan zorgen. Signalen hiervoor zijn een piekerige en vette vacht, klitten, overmatige schilfertjes of vilt. Vraag in
dit geval altijd advies aan een trimmer wat
de beste behandeling is. De reden van het
vachtprobleem moet achterhaald worden
om naar een oplossing te kunnen zoeken.
Katten met overgewicht, een handicap of
seniorkatten, ervaren regelmatig problemen tijdens het wassen. Ze geraken met
hun tong niet meer op alle plaatsen. Je kan
als eigenaar hen ondersteunen door de
plaats waar ze niet meer aan kunnen, wekelijks te kammen of te borstelen met een
grove kam of een mini slickerborstel.

Als het kan, zelf laten doen
Niet alleen kattentrimmers maar ook eigenaren kunnen de vacht van hun kat op
een respectvolle manier verzorgen. Normaal kan een doorsnee Europese korthaar
perfect voor zijn eigen vacht zorgen. Merk
je, buiten haarverlies tijdens de rui, verder
niets op aan de vacht van jouw kat? Laat
hem dan zelf zijn pels onderhouden. Je
hoeft helemaal niets te doen. Ook tijdens
de ruiperiode hoef je hem niet te helpen, als
er zich geen problemen vormen.
Ook kortharige katten kunnen niet altijd
hun eigen vacht goed verzorgen.
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Langharige kat
Heb je een langharige kat? Hier geldt hetzelfde principe. Vanaf het moment dat de
kattenvacht volledig volgroeid is, dit is bij
een langharige kat tussen één- en vierjarige leeftijd, kan je observeren of de kat zijn
vacht zelf kan onderhouden. Dit doe je door
in de lente en zomer dagelijks en tijdens de
rest van het jaar wekelijks, alle plaatsen te
controleren met jouw vingers op beginnende knopen of klitten. Plaatsen die je zeker
goed moet nakijken zijn de borst, de oksels
en liezen, achter de oren, de buik en de achterkant. Vanaf het moment dat de pels nat
wordt, of er iets in blijft kleven zoals stoelgang, neemt de kans op een klit toe.
Kijk ook bij lanharige katten eerst of ze hun eigen vacht kunnen verzorgen.
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Beginnende klitten

Grove kam, mini slickerborstel
en microvezeldoek.

Voel je een beginnende klit? Probeer deze
dan zachtjes los te maken met jouw vingers
of de puntjes van een kam. Zorg dat je niet
aan de huid trekt, dit doet voor een kat sneller pijn dan voor een mens. Krijg je de klit
niet meer los? Probeer deze dan zeker niet
uit te kammen maar raadpleeg een trimmer
voor hulp en advies. Wanneer mensen een
klit uitkammen op de verkeerde manier,
doet dit de kat pijn, en zorgt het kammen
voor een negatieve ervaring bij het dier.
Hierdoor gaat de kat het kammen minder
fijn vinden of er zelfs een aversie tegen krijgen omdat kammen wordt geassocieerd
met pijn of ongemak.

Welk materiaal raden wij aan?

• Klittenharken
Exotics hebben
een dikke ondervacht en ervaren
regelmatig vachtproblemen.

Wat kun je beter vermijden?
Er zijn een aantal dingen die je als eigenaar
het best kan vermijden.

• Wassen
Het wassen van een kat wordt niet aangeraden, alleen bij zeer ernstige vervuiling. De
meeste katten houden absoluut niet van
water. Water verwijdert de talg van de huid
en haren. De kattenhuid is daardoor sneller vatbaar voor irritatie, wondjes en parasieten. De meeste shampoos ruiken niet
neutraal. Een kat vindt het onaangenaam
en onnatuurlijk om niet naar zichzelf te ruiken. Kortom het hele wasproces heeft een
negatieve invloed op het stressniveau van
jouw kat.
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Ook de zogenaamde klittenharken en andere scherpe borstels die voorzien zijn van
scheermesjes, gebruikje beter niet. Deze
materialen zijn te scherp waardoor ze het
haar afsnijden en krasjes kunnen maken
op de huid. Vaak denkt men onterecht dat
deze materialen veel dode vacht uit de pels
halen. Het tegengestelde is echter waar.
De scherpe mesjes snijden tijdens het borstelen alle haren af. Zowel de gezonde als
dode haren verdwijnen zo uit de vacht. Op
termijn zorgt dit voor onomkeerbare schade
en kleurverandering.

• Rubberen borstels en handschoenen
Rubberen borstels en handschoenen zorgen voor een soortgelijk effect. De ruwe
rubber trekt de gezonde haren ook mee.
De kattenvacht gaat dit haarverlies compenseren door zo snel mogelijk nieuwe
haartjes te laten groeien. Deze haartjes zijn
van slechtere kwaliteit. Rubber kan je wel
perfect gebruiken om losse haren te verwijderen van de bank.

Voor de verzorging van een kattenvacht
heb je hoogstens een grove kam, een mini
slickerborstel en een microvezeldoek met
structuur nodig.
Een microvezel doek is geschikt voor iedere kat. De doek bootst de tong van de kat
na. Wanneer je hem vochtig maakt en uitwringt, kan je voorzichtig over jouw kat wrijven. Dode haren neem je zo sneller mee.
Met een slickerborstel of grove kam moet
je wat meer opletten. De gezonde kattenharen hebben de neiging om gemakkelijk
los te laten. Dit komt omdat de kat zichzelf
moet kunnen bevrijden als ze ergens in het
wild in een struik vastzit. Bij overmatig gebruik van een kam of borstel, haal je altijd
meer haar weg dan nodig. We raden aan
om deze tijdens de lente en zomer maximaal wekelijks te gebruiken. Voel je toch
nog klitten? Vraag dan een trimmer advies
op maat. Iedere kattenvacht is anders.

Leer het je kitten
Katten die regelmatig vachtproblemen ervaren zijn: Perzen, Ragdolls, Maine Coons,
Britse korthaar, Britse langhaar en Exotics.
Bij deze katten is het een goed idee om
vanaf dat ze kitten zijn te beginnen met
trimgewenning. Hoe beter katten het kammen tolereren, hoe gemakkelijker het is
problemen in de toekomst te voorkomen.

Ga voor advies naar de professional
Heb je nog vragen over de verzorging van
jouw kat? Een vachtvriendelijk kattentrimmer beantwoordt met plezier al jouw vragen en helpt je graag verder met een behandeling op maat.

• Scherpe gereedschappen

Wie is Femke Blokken?

Alle scherpe voorwerpen gebruik je beter
niet. Een schaar is helemaal uit den boze.
Regelmatig proberen eigenaren klitten weg
te knippen. Omdat de huid van een kat zo
flexibel is, is er een grote kans dat je in de
huid knipt, met een dierenartsbezoek en
een getraumatiseerde kat tot gevolg.

Femke is een vacht- en katvriendelijk kattentrimmer
aan huis, bij haar Belgische kattentrimsalon Maison du
Chat. Ze heeft vier zwerfkatjes; Kamiel, Marjet, Jason
en Ethan. Met haar passie voor katten en schrijven,
probeert ze eigenaren te informeren over de juiste
vachtverzorging voor hun lieverd. Meer informatie en
blogartikels vind je op www.maisonduchat.be
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