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Wat kan ik thuis doen om de eetlust van mijn 

kat te stimuleren? 

 Probeer de omgeving van uw kat stress-vrij te hou-

den. Voer uw kat op een rustige plek weg van even-

tuele andere katten, huisdieren of kinderen zodat 

er geen competitie ontstaat om voedsel of een eet-

plek. 

 Versterk de aantrekkelijkheid van het voedsel door 

er voedingsmiddelen aan toe te voegen die sterk 

van smaak zijn zoals vis of viyo. 

 Verwarm het voedsel tot ongeveer 37 graden om 

het aroma te bevorderen. 

 Smeer voorzichtig een kleine hoeveelheid zacht 

voer of speciale paté op de poot van de kat. Deze 

zal zich schoon willen wassen en daarmee dus het 

voedsel oplikken waar door ze in contact komen 

met de smaak van het voedsel waardoor de kat 

mogelijk zelf gaat eten. 

 Probeer verschillende soorten voedsel zoals ge-

kookte kip of gekookte vis, pate, natvoer, droogvoer 

etc. Laat uw kat kiezen. 

 Bied vaker op de dag kleine beetjes voer aan. Haal 

tussendoor het voer weg om voedselaversie te voor-

komen. 

 Maak gebruik van wijde platten voerbakjes. Katten 

hebben er een hekel aan als hun snorharen de 

zijkant van het voerbakje raken. 

 Aai uw kat en praat tegen hem/haar. Heb geduld en 

geef aandacht. 
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Katten hebben een vrij specifieke 

voedselbehoefte. Daarnaast zijn ze 

ontzettend kieskeurig. Katten kun-

nen niet vegetarisch eten, hebben 

behoefte aan bepaalde vetzuren, 

eiwitten en nutriënten om gezond te blijven. Wan-

neer uw kat ziek is of herstellende is van een opera-

tie heeft deze naast de normale behoefte aan ener-

gie en nutriënten ook extra bestanddelen nodig voor 

herstel. 

Katten kunnen zichzelf letterlijk ziek maken door niet 

of slecht te eten. Naar aanleiding van ziekte of operatie 

komen katten vaak in een vicieuze cirkel van zich ziek 

voelen, niet eten, depressief worden waardoor ze nog 

zieker worden. Daarentegen reageren katten vaak won-

derwel op aandacht, wat extra liefde, geduld en toewij-

ding waardoor ze zichzelf vaak wel laten overhalen te 

gaan eten. Zoeken naar verleidelijk eten en misschien 

wat verwennerij en wat extra aandacht zodat de kat 

begint met eten kan een wezenlijk verschil maken in 

het herstel van uw kat. 

 

Waarom is het belangrijk dat een zieke kat 

eet? 

 Wanneer een kat niet eet en daardoor niet alle nu-

triënten binnenkrijgt die nodig zijn functioneert het 

immuunsysteem minder goed en loopt de kat een 

groter risico op ziektes en infecties, herstellen won-

den minder snel en is het dier zwakker.  

 Katten zijn heel vatbaar voor een fatale leverziekte, 

genaamd hepatische lipidose als zij gedurende een 

aantal dagen niet eten of vasten. 

 Katten hebben een hoge behoefte aan bepaalde 

nutriënten omdat zij deze niet zelf kunnen aanma-

ken en daarvoor dus afhankelijk zijn van hun voe-

ding. 

 

Wanneer moet ik mij zorgen maken als mijn 

kat niet of slecht eet? 

 Indien uw kat niet heeft gegeten gedurende 2 of 

meer dagen. 

 Indien uw kat veel is afgevallen, in een korte tijd. 

 Indien u het idee heeft dat uw kat slecht eet gedu-

rende 5 of meer dagen. 

 

Wat kan ervoor zorgen dat mijn kat niet vol-

doende eet ? 

Het eerste teken van ziekte (gebitsproblemen, nieraan-

doeningen, leveraandoeningen, hartaandoeningen etc) 

is vaak een verminderde eetlust. Het kan daarom soms 

moeilijk zijn om de onderliggende oorzaak van vermin-

derde eetlust vast te stellen. Vaak zijn de verschijnse-

len verder nog heel subtiel. Uw dierenarts zal een aan-

tal onderzoeken moeten verrichten om bovenstaande 

problemen te bevestigen of uit te sluiten.  

 

Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn kat 

niet of slecht eet? 

Neem contact op met uw dierenarts. Deze zal uw kat 

eerst lichamelijk onderzoeken en zonodig verder onder-

zoek doen of een behandeling instellen. Zeker indien 

uw kat al een aantal dagen niet eet is het belangrijk zo 

snel mogelijk contact op te nemen met een dierenarts 

omdat katten door niet eten ernstig ziek kunnen wor-

den en zelfs kunnen overlijden. 

Stimuleer de eetlust maar wees voorzichtig 

Om de eetlust te stimuleren dient u 

een aantal zaken in acht te nemen. 

Kies voor herstel een voer wat hoog-

waardig is in energie en eiwit. Van 

deze voeders hoeft uw kat minder te 

eten om toch aan de dagelijkse be-

hoefte te voldoen. Daarnaast kunt u 

de essentiële nutriënten aanvullen 

met bepaalde supplementen zoals 

bijvoorbeeld Viyo. Vervolgens is het 

belangrijk om na te denken over de manier van aanbie-

den van voedsel. Neem verschillende soorten variërend 

van paté tot harde brokjes en varieer in smaken. Laat 

uw kat zelf kiezen.  

Er zijn verschillende manieren om de eetlust van uw 

kat te stimuleren, zoals u onder het volgende kopje 

kunt vinden. Na een periode van ziekte kunt u merken 

dat uw kat bepaald voedsel niet meer eet omdat ze 

een gevoel van misselijkheid opwekken of omdat uw 

kat ze associeert met de opname periode in de kliniek. 

Dit fenomeen noemen we voedselaversie en is een 

belangrijke oorzaak van verminderde eetlust bij katten 

na ziekte of operatie. De kat associeert het voedsel als 

het ware met ziek zijn en weigert daardoor te eten. Om 

dit zoveel mogelijk te vermijden dient er nooit voedsel 

voor de kat te blijven staan als deze niet wenst te eten 

(haal het weg en probeer het later nog een keer) en 

dient, indien mogelijk, liever niet te worden gedwang-

voerd.  

 

Zijn er bepaalde voedingsmiddelen die ik 

moet vermijden? 

Veel menselijke voeding bevat kleine hoeveelheden 

aan ui of knoflook. Dit is toxisch voor katten en kan 

leiden tot vernietiging van de rode bloedcellen. Let 

daarom met name op bij babyvoeding, gekruid vlees, 

etc. Vraag eventueel uw dierenarts om advies. 


