Stimuleren wateropname bij de kat
Voor uw kat is het belangrijk dat hij of zij meer drinkt. Meer drinken is belangrijk bij blaasproblemen,
bij nierproblemen of een combinatie van beide.
Het effect is verdunnen van urine, vaker plassen, minder lang aanwezig zijn van urine in blaas en dus
minder kans op vorming stenen/kristallen. In geval van nierproblemen is het vooral uitspoelen van
gifstoffen.
Hieronder volgen enkele tips om de wateropname te bevorderen
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Zoveel mogelijk blikvoer geven
Water toevoegen aan voeding. Brokken worden meestal slecht geaccepteerd met water. Bij
natvoer beginnen met klein beetje, steeds meer totdat een maximum is bereikt van wat de kat
nog accepteert.
Zet water naast voeding, maar ook op allerlei andere plaatsen waar de kat veel komt.
Zorg voor vers water, dus vaak verversen.
Zoek uit of kat houdt van een klein laagje in een diep bakje of juist tot de rand gevuld, of ie
graag drinkt uit een laagje in de wasbak/gootsteen of douchebak.
Een permanente plek met vers drinkwater.
Bied gefilterd, gedistilleerd of flessenwater aan.
Maak ijsblokje met een smaakje. Doe een beetje dieetvoer in wat water, laat dat 10 minuten
sudderen, dan het vocht door de zeef doen. Dit gezeefde vocht invriezen in een
ijsblokjesbakje. Nu kan het water ‘verrijkt’ worden met een ijsblokje en zo aantrekkelijker
worden.
Het kan zijn dat uw dier graag uit een waterfonteintje drinkt. Dit is verkrijgbaar bij een aantal
dierenwinkels.

Verder is het belangrijk dat uw kat zo vaak mogelijk naar de kattenbak gaat en zijn of haar
urine niet te lang op houdt. Het is dus belangrijk de kattenbak zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Dit kan bijvoorbeeld door:
•
•
•
•
•
•
•

Meerdere kattenbakken op verschillende plaatsen te zetten.
Het voorkomen van overbevolking met veel andere katten. Dit kan veel stress opleveren.
Vaker verschonen.
Kap eraf of juist kap erop, net wat de kat prettig vindt.
De kattenbak op een niet te drukke plek te zetten.
De kattenbak niet in de buurt van de etensbak te zetten.
Kattengrit te gebruiken die de kat prettig vindt.

