
UITLEG BIJ FORMULIER ‘OMSCHRIJVING KAT’

Het meeste zal vanzelfsprekend en duidelijk zijn, maar soms is het best nog lastig om je dier goed te
omschrijven. Daarom dit formulier met extra uitleg bij de lastigere gedeeltes.

Tekening vacht: 

effen =  geheel 1 kleur

cypers = ‘tijgerstrepen’ indien de strepen meer dikke vlekken zijn noemen we dit cypers gemarmerd

lapjes = veel wit met rode & zwarte vlekken (meestal poes)

schildpad = veel zwart met beetje rode of bruine vegen en soms iets wit (meestal poes)

gevlekt = 1 kleur vacht met 1 andere kleur vlekken

Felix = vacht is vrijwel 1 kleur met alleen iets wit aan pootjes / bij de kop en bef 

Voor – en achterpootjes    

effen = geheel 1 kleur

teentjes = alleen uiterste teentjes heeft andere kleur

sokjes = de teentjes en het onderste deel van het pootje heeft dezelfde kleur

laarsjes = de teentjes en het grootste deel van het pootje heeft dezelfde kleur   

Bijzondere   kenmerken

Hier kunt u beschrijven wat opvalt bij de kat aan het uiterlijk. Kijk goed waar een vlek of stipje zit, tot hoe ver 
een ‘mutsje’ loopt op de kop (tot onder of juist boven de ogen), of er een wit puntje aan de staart zit etc. 
Uiteraard kunt u hier ook vermelden dat de kat bijvoorbeeld een poot mist, of een staart of oog. 

Het gedeelte over aaibaar, binnen- of buitenkat en ‘kan bij’ is bedoelt als indicatie bij een eventuele 
herplaatsing. Als de eigenaar onverwacht overlijd of van de kat afstand moet doen, is in ieder geval iets meer 
bekend over de mogelijkheden voor de kat. Sommige katten kunnen niet goed bij andere katten, of bij kleine 
kinderen. Of zijn nog nooit buiten geweest. Geef dat hier aan zodat uw kat eventueel later op een goede plek 
terecht komt, mocht u dat zelf niet meer kunnen aangeven! Of dat hij samen moet blijven bij een vriendje…

Medische geschiedenis

In dit gedeelte kunt u bijhouden wat er bij de kat gedaan is, en wanneer. Heeft hij operaties ondergaan? 
Wanneer is hij ontwormd en ontvlooid? Is hij gevaccineerd?

Maar niets werkt beter dan een goede foto en een correct geregistreerd chipnummer (dus na wijzing 
van telefoonnummer of adres meteen doorgeven). Dit kunt u zelf controleren / regelen via 
www.chipnummer.nl. Controleer jaarlijks of alles nog klopt! Bij vermissing van uw kat kunt u dit het 
best direct melden bij de lokale dierenambulances en asiels, bij de databank waar het chipnummer is
geregistreerd en bij Amivedi.nl Tegenwoordig werkt een melding op Facebook ook heel goed!


