
INFO URINEWEG AANDOENINGEN KAT 
 

Tips om meer te drinken 
   
 
Als aanvulling op het volgen van het juiste dieet is het verhogen van de 
water inname van uw kat een van de belangrijkste methoden om het 
risico op de terugkeer van dit type urineweg probleem te verlagen. Dit 
komt doordat hoe meer water uw kat drinkt, hoe meer urine er 
geproduceerd wordt. Dit maakt de urine meer verdund en moedigt 
frequent urineren aan, waarmee de tijd die de urine in de blaas verblijft 
verkort wordt. Beide effecten verlagen de kans op gruis- en 
steenvorming.  
   
De volgende suggesties kunnen gebruikt worden om het drinken aan te 
moedigen:  
   

 Voeg water aan het voedsel toe, of het nu droog of nat voer is. 
Begin met een klein beetje, en verhoog de hoeveelheid tot het 
maximum wat uw kat wil accepteren. Wanneer het voedsel de 
hele dag beschikbaar is, zal uw kat de toevoeging van water 
beter accepteren als u de dagelijkse voeding verdeeld in ten 
minste twee aparte maaltijden per dag voordat u begint met 
water toevoegen. (Water toevoegen aan droog voer kan het voer 
echter kleverig maken, wat veel katten niet prettig vinden).  

 Zet een waterbakje naast het voer, en op een aantal andere 
plaatsen waar uw kat graag komt, zet bijvoorbeeld een extra 
bakje water boven, buiten, etc.  

 Ververs het water in de bakjes regelmatig, houd het water vers.  
 Sommige katten houden ervan om hun waterbakje helemaal vol 

te hebben, andere duiken er liever in om echt in het bakje te 
moeten duiken. Experimenteer om te zien wat uw kat het 
prettigst vind.  

 Geef uw kat gebotteld, gefilterd of gedistilleerd water of 
bronwater.  

 Probeer een “katten fontein”, verkrijgbaar bij dierenwinkels, via 
internet en dieren magazines. Uit een druppende kraan drinken 
vinden de meeste katten echter lekkerder.  

 Laat een beetje water in uw gootsteen staan.  
 Zet een laag schaaltje onder een langzaam druppende kraan om 

uw kat vers water te laten drinken wanneer deze dat wil. Zorg er 
wel voor dat het schaaltje uw afvoer niet verstopt!  

 Maak ijsblokjes met een smaakje! Voeg een klein beetje van het 
voorgeschreven (Hill’s) dieet voer toe aan wat water en warm dit 
voorzichtig 10 minuutjes op in een sauspannetje. Giet vervolgens 
de vloeistof door een zeef. Giet dat vocht in een ijsblokjes 
houder, en zet deze in de diepvries. U kunt zo’n ijsblokje 
toevoegen aan het waterbakje om het water een smaakje te 
geven.  
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