
    Mijn
Gelukkige    
      Kitten

Gefeliciteerd met de keuze van 
jullie nieuwe gezinslid. Wat 
een fijn vooruitzicht.

“Ons nieuwe 
gezinslid is een 

kitten!”

D O O R  K I R S T E N  V A N  D E R  L I N D E N   —  P I P I N O C H E . N L
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In bewuste verbinding met je dier

Pipinoche



Er is er maar één...
Er is er maar één zoals jij
Er is er maar één met die blik en die ogen
En echt, er is er maar één die zo loopt als zij,
Je herkent haar uit duizenden

Er is er maar één die zo ruikt als zij
Één waarvan haar vacht zo in je gezicht prikt, maar dat je echt 
niet wilt gaan verliggen, omdat jullie zo één en samen zijn
In dit wonderbaarlijke moment

Er is er maar één die je zo kan laten lachen
Maar één die de bloempot van de kast duwt, want scherven 
brengen geluk toch!?
En dat je liefdevol vraagt; wat heb je nou gedaan?

Één die dat ene onbereikbare plekje in je hart weet te veroveren 
Om daar nooit meer weg te gaan
Omdat de liefde tussen jouw en je dier er één is die met geen 
andere liefde te vergelijken is.

Voor jou en je unieke dier

Pipinoche.nl
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Mijn naam is Kirsten van der Linden en ik ben natuurgeneeskundig 
therapeut en klassiek homeopaat voor dieren. Verder heb ik me 
gespecialiseerd in dierentolken, energetische healing en coaching van 
eigenaren in de relatie met hun dier. 

Dit e-boek is gericht op het treffen van de juiste voorbereidingen op de 
komst van een kitten.
Het is een beknopt overzicht met praktische, toepasbare informatie en 
handige weetjes.

Veel plezier met het lezen ervan.

Voor meer informatie over wie ik ben en wat ik doe, ben je van harte 
welkom om eens een kijkje te nemen op mijn website:
www.pipinoche.nl

Je kunt me bereiken op:
info@pipinoche.nl 

Welkom

One small cat changes coming 
home to an empty house, ... to    
coming home.”      —  PA M  B R O W N

4



Pipinoche.nl 5



“What to do now,   
                     miauwww?”



Bij de aanschaf van een jong dier, zoals bij een kitten, is het erg 
belangrijk dat je de moederpoes ziet. Waarom? Omdat de moederpoes 
de eerste indicatie is voor de mentale en fysieke gezondheid van je 
nieuwe dier. Wat is belangrijk bij het zicht van de moederpoes?

Do's.
Moederpoes.

• Mooie, glanzende vacht
• Schone huid
• Glanzende, schone ogen
• Voldoende ruime en schone 

leefomgeving; een kat heeft 
behoefte aan ruimte, beweging 
en het hebben van een eigen 
territorium.

• Sociale poes. Wanneer de moeder 
sociaal gedrag laat zien, is dat 
een goed voorteken voor haar 
kroost. Veel van de ouders wordt 
doorgegeven en is een indicatie 
hoe jouw kleine kitten zich zal 
ontwikkelen.

• Verder; houdt de moederpoes van 
aandacht, knuffelen, is ze rustig of 
juist niet, is ze schrikachtig of juist 
niet enz.  

• Eigenaar met voldoende oog voor 
de (moeder)poes/ omstandigheden 
van het nestje. Vraag naar de 
gezondheid van de moederpoes 
en de geschiedenis van de 
moederpoes. Hoe is de verzorger 
van de moederpoes, heeft 

deze vaker nestjes, of zijn er al 
meerdere nestjes, waar verblijft de 
moederpoes en haar kittens, zijn 
er speeltjes, wat voor voer voer 
krijgt het dier, krabmogelijkheden 
enz. Kortom wordt er voorzien in 
de kattenbehoeften? Misschien is 
het mogelijk om haar paspoort te 
zien. Wanneer je een toegankelijke 
eigenaar hebt, zal deze vaak al snel 
zelf beginnen met vertellen over 
zijn/ haar dieren. Een betrouwbare 
eigenaar heeft geen moeite om jou 
te voorzien van informatie. 

• Om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de 
karaktereigenschappen van je 
kitten, kun je ook vragen naar  de 
vader (kater). Wie is de vader en wat 
is het karakter van de vader?

• Probeer informatie te ontvangen 
over het medische verleden van de 
vaderkater en de moederpoes. Dit 
is altijd heel handig om te weten, 
mocht er eens iets met jouw dier 
aan de hand zijn.
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Be in the Moment
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                   Puk.
Warrior

Spirit
Alles, dat is waar ik voor sta, dat ben ik. 

Verbinden is wat ik doe.
Eigen-wijsheid is wat ik leef.

In jouw hart is waar ik verblijf.

Pipinoche.nl



• Ga een aantal keer kijken voordat 
je een keuze maakt. Iedere keer 
‘zie’ je namelijk weer iets anders.

• Welke kitten staat op de 
voorgrond? Denk aan het katje 
wat steeds naar je toekomt, 
het katje wat onderzoekend is 
en initiatief toont of misschien 
gewoon het katje wat jouw 
aandacht trekt! En wellicht is 
dat het katje wat het beste bij 
jou past, een vanzelfsprekende 
match!

• Welke kitten is meer 
afwachtend?

• Let op de sociale interactie van 
de kittens onderling.

• Let op de gezondheid van de 
dieren. Kijk goed of de kittens 
een schoon neusje hebben, 
schone oortjes, schone oogjes, 
geen vreemde plekjes op de huid 
of ze goed eten en drinken en of 
ze vitaal zijn. Vitaal is iets anders 
dan verlegen! Hiermee bedoel 
ik of ze gezondheid uitstralen, 
een natuurlijke behoefte tot 
deelnemen aan het leven met 
elkaar en in relatie tot hun 
omgeving.

Het nestje
Bij de aanschaf van een jong dier, zoals bij een kitten, is het erg 
belangrijk dat je de moederpoes ziet. Waarom? Omdat de moederpoes 
de eerste indicatie is voor de mentale en fysieke gezondheid van je 
nieuwe dier. Wat is belangrijk bij het zicht van de moederpoes?
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New
Memories.

Pipinoche.nl

Bij de aanschaf van een jong dier, zoals bij een kitten, is het 
erg belangrijk dat je de moederpoes ziet. Waarom? Omdat 
de moederpoes de eerste indicatie is voor de mentale en 
fysieke gezondheid van je nieuwe dier. 

— Kirsten van der Linden —
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• Een hoge mate van spel met 
soortgenoten en daarmee 
gepaard gaande een hoge 
leercurve in sociaal gedrag. 

• De spelpiek rond 9 weken 
waardoor sociale interactie hoog 
in het vaandel staat.

• Vanaf ca. 14 weken kan spel 
overgaan in strijd. Het is erg 
belangrijk dat de kittens elkaar 

leren corrigeren. Wanneer de 
kitten geen leeftijdsgenoten 
om zich heen heeft, heeft dit 
grote gevolgen voor zijn sociale 
ontwikkeling.

• De moeder speelt een essentiële 
rol in de fysieke en mentaal-
sociale ontwikkeling van de 
kitten.

Belangrijk om te weten, is dat de 2e socialisatiefase van de kat tussen 
de 8 en de 16 weken is. Wettelijk mogen katten vanaf 7 weken van 
hun moeder gescheiden worden. Tijdens de 2e socialisatiefase is er 
sprake van:

Wanneer mag de 
kitten mee naar huis?
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De afwezigheid van leeftijdsgenoten 
in de leeftijdsfase tussen de 8 en 16 
weken heeft de volgende gevolgen: 

• Sociaal gehandicapt; je dier heeft 
geen gezonde kattentaal geleerd.

• Misplaatst prooivang-gedrag en 
spelagressie.

Wat betekent dit precies?
Je zal merken dat je dier onverwacht 
gedrag kan laten zien wat als agressief 
wordt ervaren. Of wanneer er meerdere 
katten in huis zijn, dat je nieuwe kitten, 
steeds in gevechten terecht komt 
met je al bestaande huiskat. Hij hangt 
bijvoorbeeld om de haverklap in de nek 
van je oudere kat of jaagt deze op. Je 
nieuwe kitten heeft nooit geleerd hoe 
je ‘leuk’ kunt spelen, zonder in een 
gevecht te belanden.

Belangrijke aandachtspunten voor 
de leeftijd waarop je je kitten uit het 
nest haalt en mee naar huis neemt:

• De kitten is ouder dan 7 weken, 
maar jonger dan 14 weken. 
Belangrijk is, dat de kitten in de 
tweede socialisatiefase in contact 
kan zijn met andere katten. 

Kittens leren het meest van hun 
leeftijdsgenootjes/ nestgenootjes. 
Ideaal is het als de kittens tot in 
ieder geval 12 à 14 weken met 
nestgenoten kunnen blijven, mits er 
voldoende aan andere socialisatie 
gedaan wordt. Wanneer de kitten 
leeft in een omgeving waarin weinig 
aan socialisatie wordt gedaan zoals 
bij boerderijkatten, dan is het juist 
gunstiger om de kitten eerder uit 
het nest te halen (wel na 7 weken!). 
Onder deze omstandigheden is het 
het beste om 2 kittens van hetzelfde 
geslacht tegelijk te adopteren, zodat 
zij van elkaar kunnen blijven leren en 
ontwikkelen.

• Als je een kitten te jong uit het nest 
haalt en alleen in huis neemt, weet 
je zeker dat hij niet kan omgaan met 
andere katten en dit ook niet meer 
leert; hij wordt solitair.
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Cat
Nature

Let it be your nature, too.

Pipinoche.nl
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Of je nou één kitten kiest of je 
neemt er meerdere tegelijk, je bent 
je ervan verzekerd dat er een extra 
dynamiek wordt toegevoegd aan 
jouw leven. Ieder individu heeft 
zijn eigen karakter en het is een 
feest om te ontdekken hoe dit zich 
ontwikkelt en zich uit wanneer je 
jouw dier(en) ziet opgroeien.

De keuze
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De keuze
• Ga bij jezelf te rade naar wat 

voor karakter je op zoekt bent. 
Ben je op zoek naar een poes/ 
kat die buiten op de boerderij 
gaat wonen? Of ben je juist op 
zoek een dier die voornamelijk 
binnen blijft? Wil je een dier dat 
ondernemend is en veel actie 
nodig heeft of zoek je juist een 
relatief rustig dier? Hier speelt de 
informatie die je over de ouders 
hebt gekregen een grote rol. 
Zijn de ouders van de kittens 
allebei voornamelijk buitendieren, 
dan is de kans groot dat jouw 
kitten deze behoefte ook bij zich 
draagt, genetisch doorgegeven 
door de ouders. 
 

• Let bij je keuze op de volgende 
punten; informatie ouderdieren, 
karaktereigenschappen van de 
kittens, jouw persoonlijke wensen 
en behoeften t.a.v. je nieuwe dier 
en jouw levensomstandigheden, 
woonsituatie.

• Het spreekt voor zich dat de 
verantwoordelijkheid voor 
jouw nieuwe huisgenoot een 
weloverwogen keuze dient te 
zijn, aangezien je ‘ja’ zegt tegen 
je dier voor de rest van zijn/ haar 
leven. 

• Als je twee kittens of meer wilt, 
is het aantrekkelijk je poesjes 
uit hetzelfde nest te kiezen. 
Naast dat het voor de hand ligt, 
brengt het ook enkele voordelen 
met zich mee. De dieren zijn 
vertrouwd met elkaar, hoeven 
niet aan elkaar te wennen en 
het is gezellig om de broertjes/ 
zusjes met elkaar te zien 
opgroeien. Als je dieren kiest met 
een verschillend geslacht neem 
dan tijdig maatregelen om te 
voorkomen dat het vrouwelijke 
dier drachtig wordt van haar 
broertje. Inteelt kan genetisch 
problemen geven voor een 
gezonde ontwikkeling van de 
kittens.
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Een feest om te ontdekken
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• Je dier heeft goede, passende 
voeding nodig

• Je dier heeft ondersteuning 
nodig bij zijn/ haar gezondheid. 
Naast goede voeding, voldoende 
beweging en heel veel liefde 
is het belangrijk dat je je dier 
kunt helpen wanneer het ziek 
wordt of wanneer er preventieve 
maatregelen genomen dienen te 
worden. Denk aan noodzakelijke 
vaccinaties, maar ook dat een 
ongeluk in een klein hoekje zit. 

• Weeg af of je een verzekering 
voor je dier afsluit. Je hebt 
hiervoor verschillende 
mogelijkheden. Neem hierover 
contact op met professionals 
die jij vertrouwt zoals jouw 
natuurgeneeskundige, dierenarts 
of verzekeraar om je hierover te 
informeren.

• Je dier verdient zijn eigen plekje; 
een mand, een huisje met daarin 
bijvoorbeeld kussens en/of 
andere accessoires.

Hier op een rijtje wat er komt kijken bij de verwelkoming van jouw 
nieuwe huisdier, zodat je een goede inschatting kunt maken of je de 
juiste zorg kunt bieden:

Wat komt er kijken 
bij de komst van mijn 
kitten?

18



• Wanneer jouw dier voornamelijk 
binnen leeft, is het belangrijk om 
hem een prikkelrijke omgeving 
aan te bieden met voldoende 
krabgelegenheden zodat hij mentale 
uitdaging heeft. Hiermee voorkom 
je bepaalde (gedrags)problemen 
veroorzaakt door verveling of een 
teveel aan energie. Mentale arbeid 
zorgt voor gezonde uitdaging en 
hiermee het kunnen kanaliseren van 
zijn energie. Je dier kan zijn ei kwijt 
en kan hierna weer rust pakken.

• Katten vinden het heerlijk om 
geprikkeld te worden als de 
jagers die ze zijn. Denk aan allerlei 
speeltjes die het jachtinstinct 
triggeren, denk ook aan voldoende 
krabgelegenheden zoals een of 
meerdere goede krabpa(a)len.

• Wanneer je op vakantie/ reis gaat 
is het belangrijk dat je een goede 
verzorger voor je dier hebt. Als 
dit niet lukt, zijn er mogelijkheden 
om je dier naar een pension of 
kattenopvang/-hotel te brengen. 
De verschillende opties brengen 
verschillende voorbereidingen en 
kosten met zich mee.

19
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Wanneer je kennismaakt met je kitten, is het erg belangrijk dat je de 
moederpoes ziet. Waarom? Omdat zij de eerste indicatie is voor de 
mentale en fysieke gezondheid van jouw nieuwe maatje. 
Wat is belangrijk bij het zicht van de moederpoes?

• Voor alles geldt; waar je energie 
in stopt, dat groeit. Dus hoe meer 
aandacht je besteedt aan je dier, 
hoe sterker de relatie met je dier. 
Je kunt katten vanalles aan- of 
afleren. Het fijnste is natuurlijk dat je 
je dier wenselijk gedrag aanleert in 
plaats van het onwenselijke gedrag 
afleert. Over gedragstraining kun 
je een katten- gedragsdeskundige 
benaderen of zelf een handzaam 
boekje op de kop tikken. Er is keuze 
genoeg. 

• Zelf ben ik voorstander van het 
aanleren van wenselijk gedrag 
door het bekrachtigen van positief 
gedrag m.b.v. het belonen van dit 
gedrag. Ook het corrigeren van 
minder wenselijk gedrag dient 
te gebeuren met een liefdevolle, 
consequente en duidelijke 
benadering. Het schreeuwen tegen 

of straffen van je dier vallen hier niet 
onder. Deze interventies kunnen 
juist een schadelijk effect hebben 
op de relatie met je dier. Het kan 
jullie vertrouwensband schaden. 

• Let daarom goed op de visie van 
de gedragsdeskundige wanneer 
je deze wenst te benaderen. 
Belangrijke pijlers zijn het 
bekrachtigen van positief gedrag en 
het veilig stellen en verdiepen van 
jouw vertrouwensband met je dier.

• Schaf een boekje aan waarin 
duidelijk uitgelegd staat wat 
de betekenissen zijn van de 
verschillende lichaamshoudingen, 
stand van de oren en expressie van 
de ogen. Veel van deze boekjes 
hebben ondersteunende illustraties 
waarop de expressies en het non-
verbale gedrag staan getoond.

Gedrag: de omgang
met je kitten
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• HYGIËNE. Wanneer je kitten zich 
aan het wassen is, is het belangrijk 
om hem/ haar niet te onderbreken 
tijdens dit ritueel. Als je dier te 
vaak wordt onderbroken, kan ze 
afwijkend gedrag ontwikkelen, 
zoals bijvoorbeeld ‘’tics’’ of ander 
repetitief gedrag. Het wassen is 
voor poezen een zeer belangrijk 
onderdeel van de dagelijkse routine.

• TERRITORIUM; je meubels en de 
nageltjes van je kat. Katten hebben 

de behoefte om hun nageltjes te 
scherpen. Naast dat het krabben 
ervoor zorgt dat de nagels niet te 
lang worden, geeft de kat zijn geur 
af. De kat heeft op verschillende 
plaatsen geurklieren zitten, o.a. 
bij de wangen, aan de zijkant 
van zijn hoofd, zijn voorhoofd, 
de zooltjes onder de poten en bij 
de staartaanzet. Iedere kat heeft 
zijn unieke, eigen geur en is te 
vergelijken met onze vingerafdruk. 

• Doe een gezondheidscheck bij je dier. Zo weet je of je dier met zijn 
mentale en fysieke gezondheid op het goede spoor zit of dat je dier 
ergens ondersteuning bij nodig heeft. Neem vrijblijvend contact 
met me op voor meer informatie.

• Wat past het beste bij jou en jouw dier? Kies je voor een 
reguliere benadering of heb je de voorkeur voor een natuurlijke 
ondersteuning? Voor het bespreken van de mogelijkheden van een 
natuurgeneeskundig advies, kun je vrijblijvend contact met me 
opnemen.

Ondersteuning voor jouw dier 

Gezondheid

Tips

Nog enkele tips 
om mee af te sluiten

22



Doordat katten territoriumgevoelig 
zijn, zijn ze altijd bezig met hun geur 
achter  laten. En dat doen ze o.a. 
door te krabben aan onze meubels 
Een manier om dit zoveel mogelijk 
te beperken, is de volgende. Bij de 
bek bevinden zich geurklieren. Door 
met een doekje langs de bek te 
gaan, wordt de geur van het dier op 
het doekje overgebracht. Wanneer 
je met het doekje langs de meubels 
wrijft, zal jouw kat minder de 
behoefte hebben om zijn/ haar geur 
te verspreiden en daardoor minder 
aan de meubels te krabben.

• SLAPEN. Onderbreek je dier 
(jong of oud) niet wanneer hij/ zij 
slaapt. Wanneer je dier te vaak 
wordt onderbroken, kan dit weer 
(probleem)gedrag in de hand 
werken.

• TOILET. Zorg voor voldoende 
kattenbakken, vooral wanneer je 
nieuwe huisgenoot voornamelijk 
binnen woont. Denk aan één 
kattenbak per kat.

• Vaccineren, wat een complex 
onderwerp…. Mijn advies is om 
in ieder geval te vaccineren tegen 
dodelijke virussen/ ziekten. Bij 
andere vaccinaties is het belangrijk 
om je af te vragen hoe hoog het 
besmettingsgevaar is. Belangrijk 

voor een gezond dier is het hebben 
van een optimale weerstand. Met 
een optimale weerstand, is je dier 
in staat ziekten beter te weren. Dit 
bereik je door het aanbieden van 
o.a. goede en complete voeding en 
immuun versterkende suppleties 
wanneer dit nodig is (niet standaard 
aanbieden). 

• TITEREN. Laat je eens informeren 
over de titerbepaling. Dit kun je bij 
de dierenarts laten doen. Hiermee 
voorkom je dat je je dier over-
vaccineert. Over-vaccineren is 
gevaarlijk en kan op termijn ziekten 
creëren. Voor het bereiken van een 
goede weerstand kun je vrijblijvend 
informatie opvragen bij Pipinoche.

• VLOOIENBESTRIJDING. Voordat 
je een chemisch middel (pipetjes, 
vlooienband ed.) koopt, kun je een 
natuurlijk middel overwegen in 
combinatie met het versterken van 
de weerstand. De weerstand tegen 
vlooien is voor een zeer groot deel 
afhankelijk van de weerstand van je 
dier. Weet dat een vlooienband ed. 
chemisch is en dus het systeem van 
het dier belast. Belangrijk daarom 
is om er eens in de zoveel tijd 
voor te kiezen je dier te helpen bij 
het afvoeren van de opgebouwde 
afvalstoffen.
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• VOEDING. Katten zijn carnivoren. Dit betekent dat katten 
nood hebben aan dierlijke eiwitten in hun voeding. Als je je 
dier vers vlees/ vis wilt gaan voeren, is het het beste om hier 
zo snel mogelijk mee te beginnen. Wanneer je poes of kater 
gewend is aan een bepaald voer, is het heel moeilijk om nog 
op iets anders over te stappen. Bouw het aanbieden van 
vers vlees/ vis op door eerst kleine porties aan te bieden. Als 
je kitten gewend is om brokjes te eten, dan kun je naast de 
brokjes een klein beetje vers vlees/ vis aanbieden. Je kunt het 
ook mengen. Bij de dierenwinkel kun je naast brokjes ook vers 
vlees/ vis kopen. Wat ook heel goed kan, is bij de supermarkt 
bijvoorbeeld een blikje vis kopen zoals tonijn op water. De 
meeste poezen smullen hier heerlijk van. Ook kun je zelf een 
stukje van een kipfiletje (ongekruid) ed aanbieden (naast het 
huidige (brok)voer).

Het is een ontzettende uitdaging om zelf een 
complete, goed uitgebalanceerde maaltijd samen 
te stellen voor je dier. Indien je interesse hebt om 
dit aan je dier aan te bieden, wil ik je aanraden 
om je goed te verdiepen in de bereiding ervan en 
waar je op dient te letten.
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• Indien je een dier wilt adopteren via een organisatie, wees er dan zeker 
van dat de organisatie betrouwbaar is. Probeer zoveel mogelijk informatie 
in te winnen over de werkwijze, het voor- en natraject van de adoptie en 
informatie over de dieren zoals aangegeven in dit e-book. Een adoptie 
waarbij je een dier uit het buitenland haalt, zal mogelijk meer risico’s 
of uitdagingen met zich meebrengen t.a.v. de gezondheid (mentaal/ 
emotioneel en fysiek) van het dier. Vaak wordt er met contracten gewerkt 
die je dient te ondertekenen. Lees goed wat je tekent. 

• Wanneer er sprake is van een organisatie of adoptie-/ 
bemiddelingsbureau voor je dier, vraag wat de mogelijkheden zijn van 
een proeftijd waarin je kunt ervaren of je adoptieve dier en jij/ jouw gezin 
met de mogelijk al aanwezige huisdieren een match zijn.

• Maar ook, weet dat het mogelijk is om voorafgaand of tijdens een 
adoptieprocedure, een dierentolk te betrekken in het proces. In 
samenwerk met de dierentolk wordt er contact gemaakt met het aspirant 
adoptiedier waarin je je vragen kunt stellen of andere informatie kunt 
vragen aan het dier die van belang zijn voor jou en het passend plaatsen 
van het dier.

Adoptie via een organisatie

Dierentolken.
Weet jezelf hiervoor welkom bij Pipinoche!
• Het is altijd mogelijk om een 

dierentolk te betrekken als 
je meer wilt weten over je 
(toekomstige) dier. In een 
dierentolk sessie maken we 
met toestemming van het dier, 
contact met het dier en wordt er 
gevoeld hoe de match is. Wat 
heeft dit dier jou te vertellen?

• Een dierentolksessie is altijd een 
hele mooie manier om verdieping 
te krijgen in jezelf en de relatie 
met je dier. Bij Pipinoche is er de 
mogelijkheid tot spiegelsessies 
waarin we een diep contact 
maken met het dier en met 
jou en gedrag van jouw dier 
vertalen naar jouw persoonlijke 
processen.
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Bij twijfel
              niet doen!

Er zijn een aantal factoren die voor mij onder de don’ts vallen die ik 
hieronder bespreekbaar wil maken. Wanneer er sprake is van een of 
meerdere van deze factoren wil ik je vragen om jouw keuze tot het 
nemen van een dier te heroverwegen. Bezint eer ge begint!

Don'ts
06

• Je bent vaak van huis

• Je koopt een dier als cadeau 
voor je kind. Belangrijke 
afwegingen zijn de volgende; 
In hoeverre kan jouw kind 
deze verantwoordelijkheid 
dragen? Heb je goede 
afspraken gemaakt wie welke 
verantwoordelijkheid draagt? 
Welke verantwoordelijkheden 
draagt jouw kind en welke draag 
jij?

• Je neemt een dier, omdat er veel 
spanning in huis is en je hoopt 
dat het gezelliger wordt thuis.

• Je neemt een dier, maar twijfelt 
eigenlijk nog steeds of je dit wel 
echt wilt. 

• Je twijfelt over de diersoort

• Je twijfelt over het ras van de 
gekozen diersoort

• Je thuissituatie is onzeker

• Er is onvoldoende leefruimte voor 
je dier

• Je hebt onvoldoende kennis 
of wetenschap over wat 
er bij de zorg van en de 
verantwoordelijkheid voor het 
dier komt kijken.
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Geef je kat vooral geen:

• Zuivel, dus ook geen koemelk. 
Katten zijn lactose intolerant.

• Avocado. Laat je kat ook niet met 
de pit spelen.

• Varkensvlees

• Uien; dit breekt de rode bloedcellen 
van de kat af.

• Chocola; dit kan dodelijk zijn.

• Druiven en rozijnen; deze kunnen 
schadelijk zijn voor de nieren.

• Cafeïne; dit kan dodelijk zijn.

• Rauwe eieren; je stelt je kat 
bloot aan salmonella en E-coli 
bacterie met als gevolg een 
voedselvergiftiging. Daarnaast 
kunnen rauwe eieren ervoor zorgen 
dat je kat minder goed of geen 
vitamine B meer kan opnemen. Dit 
heeft huid- en vachtproblemen tot 
gevolg.

• Geef je kat geen vetrandjes van 
vlees, hiervan kan de maag van slag 
raken met als gevolg overgeven of 
diarree. 

• Geef je kat geen botjes; 
kleine stukjes bot kunnen het 
spijsverteringskanaal van je kat 
blokkeren splinters van het bod 
kunnen de darmwand of maag 
doorboren. 

• Kattengras is een plant die je je 
kat kunt aanbieden. De waarde 
van kattengras zit ‘m in de B6 
vitamine. Katten kunnen zelf geen 
foliumzuur aanmaken. Foliumzuur is 
een B6 vitamine die een belangrijke 
rol speelt bij het aanmaken van 
hemoglobine in de rode bloedcellen. 
Deze zijn verantwoordelijk zijn voor 
het zuurstoftransport in het lichaam. 
Bij een tekort aan foliumzuur kan er 
bloedarmoede optreden. Er is veel 
te lezen of kattengras. Kijk online 
om jezelf hierover nog meer te 
informeren.
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Volg de 
zon in je 
hart!
Samen op pad.

Pipinoche.nl



• Gezondheid voor je dier 
• Spiegelwerk; hoe spiegelt jouw 

dier jou

• Helende aanraking van je dier

Centraal bij Pipinoche staat het wezen van jouw dier. Het wezen van 
jouw dier is die hoedanigheid van je dier waardoor deze in volledige 
vrijheid zichzelf kan zijn. Jouw dier leeft zijn volledige potentie. 

Dit wordt bereikt door te werken aan optimale gezondheid.

Om jou te ondersteunen zijn er drie soorten services beschikbaar:
Bij Pipinoche wordt er gewerkt aan gezondheid m.b.v.

Pipinoche verwelkomt jou 
graag op het pad van ontwikkeling 

van jou en je dier.

De levensenergie van je dier behoort zoveel mogelijk in balans te zijn. 
Gezondheid is vrij zijn van pijn, ongemak, beperkingen. Zo kan je 
dier zich vrij bewegen, naar gelang zijn natuur.

Veel plezier met de voorbereidingen op je nieuwe huisdier! Voel je 
welkom om contact op te nemen met mijn praktijk Pipinoche bij 
vragen of vrijblijvend advies.

info@pipinoche.nl | www.pipinoche.nl 

In bewuste verbinding met je dier

Pipinoche



Van jou
Mijn hart loopt nog steeds over 

Voor jou,

Door jou

Als jou

Met jou

Naast jou 

IN MIJ

Voor mij

Door mij

Als mij

Met mij

Naast mij

Mijn hart is

VAN JOU

PUK

Pipinoche.nl


