
Dierenkliniek Hoogveld Echt 

Hoogveldsweg 34 

6102 CB Echt 

info@dierenkliniekecht.nl 

0475-485151 

C A T  F R I E N D L Y  P R A C T I C E  

WA A R O M  D O E N  

K A T T E N  Z O … ? ?  

Dierenkliniek Hoogveld Roermond 

Julianalaan 18 

6042 JG Roermond 

info@dierenkliniekecht.nl 

0475-328902 

Dierenkliniek Hoogveld Herten 

Groene Kruisstraat 6 

6049 BW Herten 

info@dierenkliniekecht.nl 

0475-310043 

Waarom houden katten niet van zoetig-

heid….? 

Het natuurlijke dieet van een kat bestaat voornamelijk 

uit vlees. Katten hebben geen zoete smaakpapillen 

zoals wij dat hebben om verschillende soorten smaak 

te onderscheiden. Met name de verschillende aroma’s 

van verschillende eiwitten in vlees geven de kat het 

plezier van het proeven van verschillende smaken. 

Hoewel er natuurlijk altijd rare katten zijn die wel van 

rare smaken houden….! 

 

Hoe berekend u de leeftijd van uw kat ? 

Vaak wordt voor zowel honden als katten gesteld dat u 

de leeftijd kunt omrekenen naar mensenjaren door de 

leeftijd van uw kat te vermenigvuldigen met 7. Dit komt 

echter niet overheen met de groei en de verschillende 

levensstadia van de kat. 

Het eerste levensjaar van de kat komt ongeveer over-

een met 15 mensenjaren. Wanneer de kat 2 jaar oud is 

kan dit ongeveer vergeleken worden met een persoon 

van 24 jaar oud. Daarna kan ieder jaar worden vergele-

ken met 4 mensenjaren. Een kat van 10 jaar oud is 

dan dus te vergelijken met een mens van: 

 24 + (8x4) = 56 jaar oud 

Als een kat het geluk heeft om 16 jaar te mogen wor-

den dan kan elk volgend jaar vergeleken worden met 3 

mensenjaren. 

 Vanaf 8 jaar is de kat op middelbare leeftijd 

 Wanneer uw kat 12 jaar is, is dit vergelijkbaar met 

onze pensioenleeftijd 

 De gemiddelde levensverwachting van een kat is 

14 jaar echter er zijn veel katten die 17 of zelfs 20 

jaar oud kunnen worden. 

 De oudste kat ter wereld was 37 jaar! 
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Katten zijn merkwaardige wezens….. Hoewel we al 

heel veel van katten weten zijn er nog steeds eigen-

aardige en onbekende kenmerken. Hieronder vind u 

antwoorden op veelgestelde vragen:  

Waarom spinnen katten…? 

Spinnen is iets unieks wat alleen katten kunnen. Kleine 

kittens spinnen wanneer ze drinken bij hun moeder. Ze 

kunnen drinken en spinnen tegelijk. De moeder spint 

wanneer ze het nest nadert. Zo communiceren ze met 

elkaar. Het is een teken van welbevinden en zich op 

het gemak voelen. 

 

Waarom wassen katten zich...? 

Katten zijn erg zuinig en 

precies wat betreft hun 

vacht. Een kat besteed 

ongeveer 1/3 van zijn/

haar tijd aan wassen en 

verzorging. Hun tong is 

bedekt met ruwe haren 

dier als het ware over de vacht schuren/kammen. 

Verzorging heeft verschillende functies: 

 Het houdt de vacht schoon en vrij van geurtjes. 

 Het houdt de vacht glad en waterafstotend. 

 Het houdt de aanrakinggevoelige haren (zoals snor-

halen) in model. 

 Het zorgt voor verkoeling door verdamping van 

vocht en warmte via de tong (katten zweten name-

lijk niet). 

 Het uitwisselen van geur en contact met andere 

groepsleden. 

 Ontspanning en stress reductie. 

Waarom hebben de ogen van katten een 

groene schijn in het donker en op foto’s ? 

Katten hebben een fantastisch gezichtsvermogen bij 

schemering en in het duister. Dit komt omdat ze een 

speciale laag cellen achter hun netvlies in het oog heb-

ben die het licht reflecteert waardoor ze een tweede 

kans hebben om iets te zien. Ze kunnen 6x beter zien 

in het donker dan wij mensen. Deze lichtgevende laag 

cellen achterin het oog weerkaatst ook het flitslicht van 

de foto waardoor deze lichtge-

vend groen overkomen op de foto. 

Siamezen daarentegen, hebben 

een ander type cellen achter op 

hun netvlies, deze lichten juist 

rood op bij het maken van een 

foto.  

 

Waarom zetten katten hun nagels in je been 

als ze op je schoot zitten..? 

Veel katten zullen wanneer ze op uw schoot zitten of 

naast u op de bank liggen zachte stampende bewegin-

gen maken met hun voorpootjes waarbij ze soms ook 

heel zachtjes hun nagels in uw been drukken. Dit ge-

drag komt voort uit het jonge leven toen uw kat nog 

een kitten was. Kittens maken dezelfde beweging te-

gen de melkklieren van hun moeder om de melkgift op 

gang te brengen. Soms associëren katten het met het 

krijgen van eten. 

 

Waarom jagen katten terwijl we ze (meer 

dan) genoeg te eten geven…? 

Het hongergevoel en het jachtgedrag wordt bij de kat 

geregeld door verschillende hersendelen. Een volle 

maag heeft geen invloed op het jachtgedrag. De impuls 

van het jagen wordt gegeven door beweging of geluid 

van een prooi. Katten kunnen niet zonder vlees. Hun 

lichaam is erop gebouwd om op elk moment klaar te 

zijn om de achtervolging in te zetten. 

Waarom moeten katten vlees eten..? 

Misschien omdat katten erg succesvol als jagers en het 

verkrijgen van vlees. Katten missen, in tegenstelling tot 

honden, een aantal essentiële chemicaliën die ervoor 

nodig zijn om bepaalde nutriënten in het lichaam om te 

kunnen zetten en te kunnen gebruiken. Bepaalde van 

deze stoffen zijn dus een vereiste in een dieet en veel 

van deze stoffen zitten in vlees. Een kat kan dus geen 

vegetariër worden…. 

 

Waarom geven katten kopjes tegen onze be-

nen...? 

Wanneer katten kopjes geven tegen onze benen of 

armen is dit voor hen een manier om hun eigen geur 

aan ons af te geven. Katten hebben verschillende klie-

ren op hun kop en lichaam die een speciale herken-

ningsgeur afscheiden. Deze kattengeur mengt zich met 

onze eigen lichaamsgeur waardoor ieder persoon voor 

de kat een specifieke geur krijgt. Zo zijn we herkenbaar 

en wordt er ook een signaal afgegeven naar eventueel 

andere katten. Katten zijn erg gevoelig voor verschillen-

de geuren. 

 

Waarom hebben Siamese katten donkere 

lichaamsuiteinden (poten, staart, oren)? 

Deze donkere punten aan de 

lichaamsuiteinden zijn koeler 

dan de overige lichaamsdelen. 

Hierdoor kleuren de haren don-

kerder. Wanneer een Siamese 

kat wordt geschoren voor bij-

voorbeeld een operatie kleuren 

de haren die teruggroeien op die 

plaats donkerder om diezelfde 

reden. Bij de volgende normale 

rui verdwijnt dit echter weer. 

 


