Medisch

Je kat vermist,
wat dan?
16

Je kat die op een dag opeens niet thuis komt: niets is zo verdrietig
of stressvol. Als baasje vraag je je constant af: wat is er gebeurd, zit
hij ergens vast? Is hij ziek of misschien aangereden? Heeft iemand
mijn kat misschien in huis genomen? Onwetendheid is slopend.
Toch gebeurt het nog veel te vaak in Nederland dat er nooit meer
iets van een vermiste kat vernomen wordt.
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V

an alle vermiste katten
(37.299 in 2016*) wordt
tweederde gelukkig weer teruggevonden. Maar dat betekent nog
altijd dat er van ruim 30 procent
(11.189 katten*) nooit meer iets vernomen wordt. Hoe kan dat getal naar
beneden gebracht worden?
Het allerbelangrijkste is de omgeving
laten weten dat je dier zoek is. Daar
zijn verschillende platformen voor.
Zoals Amivedi, het grootste online

platform waar gevonden en vermiste
dieren worden gemeld. En natuurlijk
Facebook. Nadeel van deze twee platformen is dat zij landelijk opereren.
Veel vrienden op Facebook wonen bijvoorbeeld helemaal niet in de buurt.
Posters ophangen is ook een optie,
dan bereik je in elk geval de buurtbewoners. Dit kan tegenwoordig ook digitaal, via buurtapp Nextdoor. Hiermee maak je contact met je directe
buren. Inmiddels wordt de app inten-

sief gebruikt door meer dan de helft
van alle buurten in Nederland, ruim
5.300.
“Via Nextdoor kunnen mensen hun
huisdier registeren en een foto uploaden, zodat buren ook snel kunnen
zien waar een kat of hond thuishoort.
Daarbij hebben eigenaren dan direct
een goede foto van hun dier, wat het
zoeken naar een vermist huisdier makkelijker maakt. Inmiddels staan er al
tienduizenden huisdieren geregistreerd

op Nextdoor”, vertelt woordvoerster Kitty van Muiswinkel.
De buurtapp wordt veel gebruikt
voor diergerelateerde onderwerpen. “Via Nextdoor kan gereedschap worden geleend
of een buurtfeestje worden
georganiseerd. Maar we
zien ook dat huisdieren een
populair onderwerp is op
Nextdoor. In 58% van alle
buurten wordt er over dieren gesproken.”

Kokertje
En dat is nog niet alles.
Van alle katten die als vermist worden opgegeven op Nextdoor,
blijkt de helft weer te worden teruggevonden. Het zou dus kunnen dat een
deel van het aantal van ruim 11.000
katten waarvan nooit meer iets vernomen wordt, toch nog gevonden wordt.
“Via Nextdoor kunnen mensen dan
aangeven dat hun kat niet thuis is gekomen en aan hun directe buren vragen of
ze misschien even in de schuur willen
kijken of het dier daar niet per ongeluk
is opgesloten. Of, in het verdrietige geval, de buren de gelegenheid geven het
te melden als ze bijvoorbeeld een aangereden kat hebben zien liggen. Dan weet
het baasje in elk geval waar het dier is.”
Zo ontdekte Judith uit Aalsmeer een
buurtkat die zij niet kende. Judith werkt
in een kinderopvang en zag daar een kat
die steeds graag mee naar binnen wilde.
Helaas mocht dit vanwege veiligheidsen hygiëneregels niet. Judith besloot
een foto te maken en deze op Nextdoor
te plaatsen.
“Hoewel ze geen kokertje om had,
merkte ik aan de aanhankelijkheid dat

‘Via Nextdoor kunnen
mensen dan aangeven
dat hun kat niet thuis
is gekomen’
deze kat wel van iemand moest zijn in
de buurt. Ik maakte twee foto's en
plaatste deze op de buurtapp. Er zijn
hier meer dan 1.500 buren lid, dus het
verbaasde mij dan ook niet dat de eigenaar zich binnen een uur meldde. Ze
had nog niet eens in de gaten dat haar
kat op avontuur was gegaan.”
De eigenares vertelde dat haar kinderen
in de buurt op school zitten en waarschijnlijk was de kat meegelopen en bij
het kinderdagverblijf blijven hangen.

hun zin hebben of omdat ze
terugwillen naar waar ze vandaan kwamen. ”
Het kan ook dat de kat ergens
flink van geschrokken is, iets
akeligs heeft meegemaakt, of
ergens opgesloten zit of heeft
gezeten. “Als je je kat gaat zoeken kun je dat het beste in de
schemering of in de nacht
doen. Dan heb je de meeste
kans dat hij uit zijn schulp
komt, hoewel een angstige kat
zich muisstil kan houden.
Neem iets te eten mee dat hij
heel lekker vindt en dat sterk
ruikt. En iets om hem in te stoppen, met daarin een dekentje met de eigen, kalmerende geur van het dier. Is
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hij bang voor zijn reismand, gebruik
die dan niet.”
Overigens is Nextdoor niet alleen handig voor weggelopen katten. Via de
buurtapp worden ook veel doggydates
georganiseerd, kan snel een kattenoppas gevonden worden voor tijdens de
vakantie, of een nieuw thuis gevonden
worden voor een nest kittens.
*Cijfers Amivedi, het grootste online platform voor vermiste en gevonden dieren

Je kat chippen en goed registreren is

Weglopers

essentieel. Hiermee wordt het voor

Volgens kattengedragskundige Elles
Nijssen kan een kat om allerlei redenen
vermist raken. “Je hebt katten die telkens weer weglopen. Ze kunnen daar
allerlei drijfveren voor hebben, die voor
eigenaren lang niet altijd duidelijk zijn.
Grofweg is dat omdat ze het thuis om
de een of andere reden niet meer naar

een dierenambulance of dierenarts
een stuk eenvoudiger een gevonden
kat veilig thuis te brengen. De dierenarts kan je kat chippen. Er worden regelmatig chipacties gehouden, waarbij
je je kat tegen gereduceerd tarief kunt
laten chippen.

