
 

 
De 5-sterren van cattery Vlokske 
 
Officieel erkende cattery HK 20102386 
Fokpoezen en dekkater getest op erfelijke en besmettelijke ziekten 
FeLV (Leukemie), FIV (kattenaids) , PKD (kisten aan de nieren – erfelijk ) en HCM (vergroting van de 
hartspier – erfelijk) 

Kittens volledig gevaccineerd (2x) kattenziekte , kattenniesziekte, Chlamydia 

(aanbevolen), leukose ingeval het kitten in aanraking gaat komen met binnen-buiten 

katten en degelijk ontwormd 

Garantie op de gezondheid (verplicht) 

Als fokker dien je in België een Erkenningsnummer aan te vragen; daardoor ben je 

verplicht een garantie op de gezondheid van de kittens  te ondertekenen samen met de 

nieuwe eigenaars. 
Dit document geldt als bewijs van de waarborg die wordt toegekend door de fokker 

indien het kitten  bepaalde aangeboren aandoeningen vertoont die niet werden 

opgemerkt , of pas later te voorschijn kwamen,  of indien het kitten sterft als gevolg van 

bepaalde infectieuze aandoeningen, afkomstig van de fokkerij . 
  
  
Katvriendelijke accommodatie & verzorging  
Beschermende , rustgevende omgeving voor mama poes met haar 

kittens (geen stress van andere katten)  
De eerste weken leven mama en haar kittens beschermd, ieder in hun eigen huisje. Als 

de kittens flink kunnen eten , stappen en zindelijk zijn mogen ze de grote kittenkamer 

benutten. 

Rond de 8 weken (na hun eerste vaccinatie) komen ze  voorgoed in alle leefruimten van 

de cattery tot 13 weken . Deze laatste 5 weken zijn van enorm belang voor hun 

socialisatie. 

Hygiëne : detergenten en ontsmettingsmiddelen, niet weg te 

denken in een gezonde cattery 
Het dagelijks reinigen en ontsmetten van de kattenbakken is een must in een gezonde 

cattery. Een hele reeks van virussen, bacteriën en parasieten wordt immers overgebracht 

via de uitwerpselen. 

Reinigen van vloeren , voederbakken en dekens wordt een dagelijkse routine. 

Gezonde gevarieerde  voeding 
Dit is een must voor een goed immuunsysteem van de kittens dat pas op één jaar 

volledig optimaal werkt.  Een gezonde start is het begin van een lang leven voor de kat. 

In de cattery wordt rekening gehouden dat de  kat een carnivoor is (vleeseter) . Zoveel 

mogelijk echt vlees als ingrediënt , voeding en brokken die “ vrij zijn “ van gluten , 

granen, koolhydraten en snelle suikers. Kittens en mamapoezen krijgen als extra boost 

dagelijks Nutribound (een Belgisch fabrikaat waarop we trots mogen zijn). Het bevat alle 

essentiële voedingsstoffen (vitaminen, mineralen, aminozuren en vetzuren) en kan 

worden beschouwd als het meest complete, 100% natuurlijke, nutraceutische 

voedingsmiddel dat momenteel verkrijgbaar is. 

  

 

 

  



Goede socialisatie maakt gelukkige katten & gelukkige 

baasjes  
Tijdens de eerste levensweken van de kittens is het de mamapoes  die alles aan- en 

afleert. Nadien is het van groot belang dat ze in de Cattery met zoveel mogelijk mensen , 

dieren (Mucha onze Mechelse herder) en dagelijkse toestanden in een huishouden 

geconfronteerd worden. Tot ongeveer 16 weken kan men kittens nog heel veel aan en 

afleren, nadien wordt het steeds moeilijker. 

Binnenhuiskatten hebben recht op een avontuurlijke woning 
Cattery Vlokske laat haar nieuwe kittenbezitters zien hoe een avontuurlijke woning eruit 

moet zien , als je een gelukkige binnenhuis kat  wil. Het leven van een binnenhuiskat ziet 

er heel anders uit dan het leven van een kat die ook naar buiten kan. Voor een 

binnenhuiskat is het huis zijn wereld, binnen vier muren. Het is belangrijk afwisseling en 

avontuur in te bouwen in de woonst. Het belangrijkste aspect hiervan is dat je 

voortdurend iets verandert in de gekende omgeving van de kat. Op die manier verdrijf je 

de verveling door de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van de kat te 

prikkelen. 

 

  

Na-service 7 dagen op 7 – 24u/24u 
Voor advies, info, service of observatie , mag je na de verkoop altijd op de cattery 

rekenen. Het opvolgen van de kittens na de verkoop is  van cruciaal belang voor het 

kattenwelzijn. Duiken er ergens onregelmatigheden op is de fokker de eerste om dit te 

vernemen zodat onmiddellijk kan overlegd worden met de eigenaar. Nagaan of het een 

toevallige , lijngebonden of erfelijke oorzaak heeft is van belang voor andere kittens van 

dezelfde lijnen gefokt. 

Cattery Vlokske hecht dan ook erg veel belang aan regelmatige contacten met haar 

Vlokskes-eigenaars. 

  

Samenwerking met dierenuniversiteit Gent 
Cattery Vlokske begon  in 2013 een samenwerking met Dr. Lowiese Desmarets van de 

FIP onderzoeksgroep (Laboratorium voor Virologie, Faculteit Diergeneeskunde, 

Universiteit Gent) 
Met deze samenwerking hopen ze weer een stap dichter te komen naar het vinden van 

een oplossing tegen de dodelijke ziekte FIP waaraan jaarlijks naar schatting 5 – 12 % 

van de met coronavirus besmette katten sterven en dit meestal binnen het eerste 

levensjaar (80 tot 90% van alle katten in kwekerijen komt in contact met het 

coronavirus). 

  
Onlangs antwoordde  Prof Dr Ann Van Soom van de voortplanting kliniek kat en hond van de 
dierenuniversiteit Gent nog  onmiddellijk met “Ja”,op de vraag van Roosje of ze Meter wilde worden 
van haar Cattery. 

Niks nieuws meer daar de universiteit voortdurend op zoek is naar wederzijdse 

samenwerkingen met fokkers en het geven en bekomen van zoveel mogelijk informatie 

vanop de werkvloer. 

  

 


