Bijsluiter Brits Langhaar
De Brits Langhaar is een middelgrote tot grote kat en komt in veel verschillende kleuren voor. Brits
Langhaar katten combineren een mooie, gedrongen bouw met een half langharige vacht en zijn
vriendelijke en rustige huisdieren.

Algemeen
Brits Korthaar katten werden rond 1870 in Groot-Brittannië gefokt uit mooie huiskatten, waarna het
inkruisen met Perzische katten ervoor zorgde dat het ronde en gedrongen type en de teddy-beer
expressie van de Britse Korthaar werd vast gehouden. Veel Brits Korthaar katten dragen dan ook het
Langhaar gen en het is dus mogelijk dat bij kortharige Britten een Langhaartje in het nest kan zitten.
Sinds 2012 is de Brits Langhaar een officieel erkend ras in Nederland en krijgt dit ras stambomen (ipv
afstammingsbewijzen) en mag er mee geshowd worden. Een Brits Langhaar zou gemiddeld zo’n 20
jaar moeten kunnen worden, echter het is nog een jong ras, dus veel data is hierover nog niet
beschikbaar.

Uiterlijk
Brits Langhaar katten zijn middelgrote tot grote katten. Ze hebben een half langharige vacht. Ze
behoren een brede borstkas en een korte, gespierde rug te hebben, de bouw behoort in alle
opzichten gedrongen te zijn. De poten zijn kort en recht, met ronde, stevige voetjes. De dikke staart
is kort tot gemiddeld van lengte.
De kop is rond, met volle wangen en een brede schedel, en staat geplaatst op een korte en dikke,
gespierde nek. De kleine oren zijn kort en breed aan de basis, en staan ver uit elkaar. De ogen zijn
groot en rond; ze kunnen verschillende kleuren hebben, afhankelijk van de kleur van de vacht. De
brede neus is kort en recht, en de neusaanzet mag niet te "plat" zijn, maar moet in een lichte welving
in het voorhoofd overgaan. De kin is stevig en goed ontwikkeld.
Volwassen katers hebben een massievere kop dan poezen.
De kleur en de vachttekening van de Brits Langhaar is zeer divers. De vacht mag egaal-, twee- en
driekleurig zijn, daarnaast zijn er nog aftekeningen met zilver, colourpoints en tabby’s. Aftekeningen
met zilver zijn de uiteinden van de haren donkerder gekleurd. Colourpoints hebben een wit lijf met
gekleurde poten, staart, kop en oren. Tabby’s hebben patronen in hun vacht (strepen, stippen, grote
vlekken). Ook de oogkleur is zeer divers en is afhankelijk van de vachtkleur.
De volledige rasstandaard kunt u vinden op www.britslanghaar.com, deze vereniging is onderdeel
van de Limbra Cat Club die aangesloten is bij de onafhankelijke katten vereniging (FNK) in Nederland.

Karakter
Brits Langhaar katten staan bekend om hun gelijkmatige en aangename humeur ze zijn misschien wel
iets aanhankelijker dan de Brits korthaar, maar dat kan natuurlijk per kat verschillen. De meeste
katten zijn uiterst verdraagzaam en vriendelijk, ze hebben een groot aanpassingsvermogen. De
kittens zijn tot op een leeftijd van ongeveer een tot twee jaar net zo speels als andere katten, maar
daarna worden de meeste wat minder actief en laten ze hun aanwezigheid nooit zo nadrukkelijk
blijken, het ligt niet in hun aard om luidruchtig om aandacht te vragen. Ze kunnen zichzelf redelijk
goed bezighouden. Soms liggen ze uren ergens te slapen, maar ze houden er ook van om geknuffeld
en geaaid te worden, en veel contact met de huisgenoten stellen ze zeker op prijs. Ondanks hun

zachte karakter vinden Brits Langhaar katten niet altijd alles maar goed, ze blijven hun eigen karakter
behouden en als ze het ergens niet mee eens zijn zullen ze dat zeker laten merken.

Verzorging
Brits Langhaar kittens worden geboren met een korte vacht. Wanneer de kittens ongeveer 6 weken
oud zijn, gaat de vacht zich verder ontwikkelen. Het is aan te bevelen om kittens vanaf dat moment
al te wennen aan een regelmatige vachtverzorging zodat dit op latere leeftijd geen problemen geeft.
Een Brits Langhaar moet gemiddeld eens per week gekamd worden, tijdens de seizoenswisselingen is
het aan te raden uw kat vaker te kammen. Probleemzones zijn vaak in de oksel, liezen of achter bij
de broek. Klitten en vervilten kunnen leiden tot (ernstige) huidproblemen, daarom is een goede
vachtverzorging noodzakelijk.
Bij de vachtverzorging kunt u het beste gebruik maken van twee metalen kammen (grove en een
fijne kam) en een borstel. Gebruik geen plastic borstels of kammen omdat de haren daar statisch van
kunnen worden en er meer kans op klitten is. Gebruik de grove kam voor de rug, buik, borst en hals,
de fijne kam is alleen voor achter de oren. Borstelen vinden de Brits Langharen vaak heerlijk, alleen
zul je daar niet alle knopen ermee uit kunnen halen
Aangezien de vacht per Brits Langhaar verschillend is en er getracht wordt te fokken op Brits
Langharen met een makkelijk te onderhouden vacht zal een enkele Brits Langhaar toch een
moeilijker vacht hebben. Lukt het jezelf niet om de vacht goed te onderhouden, ga dan 2 a 3 keer per
jaar naar een kattentrimmer.
De nagels kunnen evt geknipt worden als deze te lang worden, hier zijn speciale tangetjes voor,
alleen de topjes hoeven er af. Indien een kat voldoende krabgelegenheden heeft (krabpaal bijv.) zou
het in principe niet nodig hoeven zijn.
Een Brits Langhaar heeft geen rasspecifieke voeding nodig, echter het voeren van een grote brok en
zo nu en dan vers vlees heeft als voordeel dat de tanden daar schoner van blijven.
Jaarlijks moet uw kat ingeënt worden tegen niesziekte en elke 2 jaar tegen kattenziekte. Indien een
kat naar het buitenland gaat zal hij tegen rabiës gevaccineerd moeten worden. Daarnaast is het
verstandig als uw Brits Langhaar in een afschermde tuin komt preventief te behandelen tegen
vlooien. Daarnaast is het aan te raden uw kat 1 maal per jaar te ontwormen.

Beweging en activiteiten
De meeste Brits Langharen zijn speels en actief en het is daarom goed om speelgoed voor uw Brits
Langharen in huis te hebben, favoriete speeltjes zijn muizen, balletjes, hengeltjes etc. Ruim uw
hengeltjes na het spelen wel op aangezien ze vast kunnen komen te zitten in het touwtje. Ook
kinderspeelgoed doet het goed, maar let op dat ze geen kleine stukjes kunnen opeten of kapot
kunnen bijten.
Daarnaast is een goede stevige krabpaal voor een Brits Langhaar een must.

Socialisatie en opvoeding
Het is heel belangrijk dat een kitten goed gesocialiseerd wordt. Socialiseren betekent dat het dier
went aan mensen, aanrakingen, allerlei verzorgende handelingen zoals borstelen en nagels knippen,
(vreemde) geluiden en andere dieren. Wanneer een kat niet goed gesocialiseerd wordt, kan het dier
gaan lijden aan stress en angst. Dit kan resulteren in medische problemen, zoals huidproblemen en
problemen met het immuunsysteem. Ook kan een kat gedragsproblemen ontwikkelen, bijvoorbeeld
onzindelijkheid, angst of agressief gedrag. De socialisatieperiode van kittens ligt hoofdzakelijk tussen
de leeftijd van twee tot zeven weken. Er wordt daarnaast verondersteld dat katten ook een
zogenaamde tweede socialisatieperiode kennen, die doorloopt totdat de kat veertien weken oud is.
Kittens mogen volgens de wet pas bij de moeder weg bij een leeftijd van minimaal zeven weken. Een
fokker die aangesloten is bij de rasvereniging, zal zijn kittens pas meegeven wanneer deze tenminste
dertien weken oud zijn. Mocht het kitten naar het buitenland verhuizen dan mag hij pas verhuizen
met 15 weken ivm de rabiës enting. Dit betekent dat de socialisatieperiode deels of zelfs geheel
plaats vindt bij de fokker. Let er daarom bij aanschaf van een kitten op dat de fokker uitgebreid
aandacht besteedt aan de socialisatie van uw toekomstige kitten.
Ziekten en erfelijke aandoeningen
Hypertrofische Cardiomypathie (HCM) kan voorkomen bij de Brits Langhaar. Dit is een erfelijke
afwijking aan het hart waardoor de hartspier niet naar behoren kan functioneren en daardoor
verdikt. Deze katten hebben een lage levensverwachting (5-10 jaar). Symptomen kunnen zijn
lusteloos, weinig energie, snel moe, blauwe tong, bloedproppen waardoor verlammingen kunnen
ontstaan.
Een andere erfelijke afwijking kan zijn is Polycystic Kidney Disease (PKD). Bij deze afwijkingen worden
de nieren aangetast door cystes waardoor de nierfunctie achteruit gaat, klachten ontstaan meestal
pas op oudere leeftijd. De levensverwachting van deze katten ligt rond de 10 jaar. Symptomen van
nierfalen zijn onder andere verminderde eetlust, vermageren, veel drinken en plassen, uitdroging,
stijve gewrichten, tandvleesontstekingen.
Wij adviseren alleen een kitten aan te schaffen waarvan de ouder dieren op deze ziekten zijn getest.
Benodigde ervaring
Voor het houden van een Brits Langhaar is geen specifieke ervaring nodig. Laat u altijd door de fokker
informeren over de verzorging van een Brits Langhaar en lees ook de algemene Huisdierenbijsluiter
Kat

Aanschaf en kosten
Wij adviseren u alleen Brits Langhaar aan te schaffen bij een fokker aangesloten bij een
kattenvereniging. De Rasvereniging Brits Langhaar kan u met deze fokkers in contact brengen. Koop
geen kitten bij een fokker die geen gezondheidstesten laat uitvoeren of afstammingsbewijzen van uw
kat meegeeft. Let op dat de moederpoes aanwezig is en dat de kittens in de huiselijke kring
opgroeien. Let er goed op dat de fokker zijn kittens goed socialiseert, inent, ontwormt en evt. chipt.
Evt. kunt u ook een volwassen Brits Langhaar via een fokker aanschaffen, een enkele keer hebben zij
herplaatsers.
De prijzen van een Brits Langhaar kitten in Nederland liggen tussen de 500 en 750 euro, in het
buitenland tussen de 750 en 1500 euro. Herplaatsingkatten zijn over het algemeen veel goedkoper.
Daarnaast zult u nog aanschafkosten van mandjes, krabpaal, speelgoed, voer en waterbakken
hebben. Verder kosten zoals voer, dierenarts (inentingen etc.) zullen zo rond de 400 euro liggen.
Houd u rekening met de kosten voor een castratie/sterilisatie.
Tot slot kunt u voor kosten komen te staan als uw dier onverhoopt ziek wordt. U kunt overwegen
hier een ziektekostenverzekering voor af te sluiten.

