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Plassen en sproeien bij katten
Marieke van de Weijer van Kattenherplaatsing.nl heeft geprobeerd de enorme hoeveelheid informatie die op
internet te vinden is, te bundelen en logisch in te delen. Je vindt in dit document ontzettend veel informatie en
tips die je kunt toepassen. Onthoud dat iedere kat anders is en dat de ene tip wel bij jouw kat werkt en de
andere misschien niet.
Gecastreerd of niet?
De kans dat een niet-gecastreerde kater gaat plassen of sproeien in huis is bijna 100%. Bij sommige katten kan
het een paar jaar duren voordat ze ermee beginnen, maar vroeg of laat voelen ze de behoefte. Ook poezen
kunnen sproeien! Heb je je kat nog niet laten castreren, doe dat dan zo snel mogelijk. Is je kat al gecastreerd
en is je kater of poes ineens gaan plassen of sproeien in huis? Lees dan verder.
Altijd éérst een medische oorzaak uitsluiten
Dit is het advies dat wij en andere gediplomeerde deskundigen altijd als eerste geven. Al lijkt een
gedragsoorzaak nóg zo voor de hand te liggen, dit is de eerste stap. Een blaasprobleem gaat niet altijd gepaard
met zichtbare problemen. Toch kan dit de oorzaak zijn dat de kat buiten de kattenbak plast of sproeit. Helaas
horen we nog al te vaak dat dierenartsen geen urine opvangen. Dit is een absolute noodzaak om een medische
oorzaak voor plassen en sproeien uit te sluiten. Bloedonderzoek is zinloos bij katten die plassen of sproeien.
Er zijn dierenartsen die dat doen! Als het jou niet lukt van tevoren zelf urine op te vangen, laat de kat dan bij
de dierenarts in de opname zodat daar de urine kan worden opgevangen.
Nooit straffen
Een kat mag nóóit gestraft worden voor het plassen. De kat met de neus door de urine heen halen heeft geen
enkele zin, want dat begrijpt hij niet. Hij zal nooit het verband leggen tussen het plassen op een verkeerde
plaats en de straf die hij daarvoor krijgt. Ook andere vormen van straf zijn zinloos. Een kat zal bang worden
voor jouw onbegrijpelijke en beangstigende gedrag.
Een verschil tussen sproeien en plassen
Er is een groot verschil tussen plassen en sproeien. Bij plassen gaat een kat altijd in zithouding en plast op de
ondergrond. Bij blaasontsteking zijn dat dan meestal kleine plasjes, wellicht vermengd met bloed, waardoor
het een roze kleur heeft. Bij sproeien gaat een kat bij een verticale oppervlakte staan, kromt de rug een beetje
en sproeit met trillende staart een beetje urine tegen dat oppervlak. Bij katers stinkt dit behoorlijk. Zowel
poezen als katers kunnen sproeigedrag vertonen. Als je onnatuurlijk gedrag bij je kat bemerkt, bijv. een
indicatie dat het plassen pijn doet of dat de kat alleen nog sproeit (en juist niet plast), of overal plast behálve
op de kattenbak, ga dan direct naar de dierenarts.
Niet zo'n “frisse” foto, maar wel een heel duidelijke om te laten zien hoe een kat plast.
Een mannetje plast in dezelfde houding als een vrouwtje.
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Om het verschil te laten zien tussen plassen en sproeien
hierbij een foto van een kater die sproeit.
Ze stampen er vaak met de achterpootjes bij en de staart trilt
in meer of mindere mate.

Wanneer moet je zeker naar de dierenarts gaan?
 Kat gaat vaker dan normaal op de bak
 Kat zit (te) lang op de bak
 Kat zit te persen op de bak
 Kat zit op de bak te miauwen
 Kat produceert maar kleine plasjes
 Kat doet overal in huis plasjes
 Kat poept (!) buiten de bak
 Kat heeft donkergekleurde of rode plas
 Kat likt heel vaak aan geslachtsdeel
Zowel poezen als katers kunnen blaasontsteking en/of blaasgruis krijgen.
HEEL BELANGRIJK:
Houd de kat binnen en observeer zijn gedrag.
Ga onmiddellijk naar de dierenarts als je kat niet kan plassen.
Deze situatie kan levensbedreigend zijn voor de kat.
Als de kat voortdurend op de kattenbak gaat, zit te persen, klagend zit te
miauwen, en maar heel kleine plasjes doet, ga ook dan zo snel mogelijk
naar de dierenarts.
KATTEN MET EEN VERHOOGDE KANS OP KRISTALLEN / BLAASGRUIS








Geslacht: poezen hebben vaker last van blaasproblemen dan katers. Echter: katers hebben een lange
smallere plasbuis dan poezen, en verstoppen sneller.
Aanleg: als een kater last heeft van gruis, let dan goed op het gedrag van broer of zus.
Leeftijd: tussen 1 en 2 jaar oud komen de meeste klachten voor.
Gewicht: dikke katers lopen groter risico.
Activiteit: luie katers lopen meer risico.
Plasgedrag: katten die weinig plassen, vormen sneller kristallen.
Drinken: weinig drinken geeft geconcentreerde urine en meer kans op kristallen.
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Er bestaan verschillende gedragssyndromen die zich bij katten kunnen voordoen en waardoor zij altijd buiten
de kattenbak plassen en poepen, maar die niets te maken hebben met territoriumgedrag. Er bestaat ook een
aantal fysieke kwalen die tot verlies van de controle over de blaas en darmen leiden en die moet je eerst laten
uitsluiten. Bij blaasontsteking of blaasgruis bijvoorbeeld, kan het plassen zó pijnlijk zijn, dat de kat de
kattenbak associeert met pijn en het overal nog wil doen behalve daar, in de hoop aan de pijn te ontkomen
(wat natuurlijk niet werkt).
BLAASONTSTEKING BIJ DE KAT - INFORMATIEF MEDISCH ARTIKEL VAN DE DIERENARTS
Bron: http://www.whgdierenartsen.nl
N.B. De teksten van onze hand-outs zijn vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur,
maar ook onze eigen inzichten op basis van persoonlijke ervaringen. Daardoor kan de informatie voor een deel
afwijken van de gangbare literatuur.
Inleiding
Blaasontstekingen komen bij katten relatief vaak voor. Helaas is het zelfs vaak een chronisch of telkens
terugkerend probleem bij katten. Het is mede vanwege het chronische karakter van deze blaasproblemen van
groot belang dat de diagnose scherp gesteld wordt en dat zo goed mogelijk wordt geprobeerd om de oorzaak
van het blaasprobleem op te sporen.
Symptomen
De symptomen zijn soms overduidelijk, soms subtieler. Als een kat een blaasontsteking heeft dan kunt u als
eigenaar de volgende symptomen waarnemen: onrust, vaak kleine plasjes doen, bloed bij de urine, buiten de
kattenbak plassen, soms meer drinken. Meestal is de kat niet algemeen ziek (dus eetlust en activiteit zijn
normaal, geen koorts). Soms zal de kat klaaglijk miauwen of zelfs blazen bij het urineren. Uw dierenarts kan
bovendien een harde, gespannen en soms duidelijk pijnlijke blaas voelen bij een klinisch onderzoek. Bij het
onderzoek van de urine worden ontstekingskenmerken gevonden: bloed, ontstekingscellen, epitheelcellen,
een verhoogde PH en soms kristallen.
Let op!
Het is van belang om onderscheid te maken tussen het fenomeen plaskater, gedragsproblemen (zie link op de
site naar Sproeien, en een blaasontsteking. Bij katers met bovengenoemde symptomen moet altijd
gecontroleerd worden of er sprake is van een verstopping van de plasbuis. Een dergelijke verstopping is
namelijk levensbedreigend en moet beschouwd worden als een spoedgeval. In dergelijke gevallen zal bij het
klinisch onderzoek een grote, overvulde en gespannen blaas te voelen zijn. Bij poezen komt een verstopping
van de plasbuis niet voor, vanwege het feit dat poezen een veel wijdere plasbuis hebben dan katers. Een
plaskater heeft eigenlijk altijd ook een blaasontsteking, maar het belangrijkste is dat de obstructie van de
plasbuis wordt verholpen. Buiten de kattenbak plassen komt ook vaak voor wanneer er geen sprake is van
blaasontsteking. Het is eigenlijk een gedragsprobleem, dat gerelateerd is aan een vorm van stress (zie ook
Sproeien). In deze gevallen zien we echter niet de frequente kleine plasjes en ook geen bloed in de urine. Bij
het urineonderzoek worden dan ook geen afwijkingen in de urine gevonden. Het is dus altijd verstandig om
urine te laten onderzoeken van een kat die in huis plast in plaats van op de kattenbak.
Oorzaken
Als de diagnose blaasontsteking met zekerheid gesteld is, dan is het van belang om de oorzaak vast te stellen.
Alleen dan kan er gericht worden gekozen voor de meest geschikte behandeling.
Oorzaken voor blaasontsteking bij katten zijn:
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Bacteriële infectie
Gek genoeg komt dit niet zo heel vaak voor bij katten. Slechts 5-10% van de katten met symptomen van een
blaasontsteking heeft een bacteriële infectie van de blaas. En als er al sprake is van een bacteriële infectie dan
is deze nog meestal secundair aan bijvoorbeeld blaasgruis. Blind (alleen) antibiotica geven heeft dus (zeker
voor een chronische of recidiverende blaasontsteking) niet zoveel zin. Het geven van een kuurtje antibiotica is
in veel gevallen wel een zinnige ondersteunende maatregel.
Blaasgruis
Blaasgruis is een veel voorkomend probleem. Blaasgruis bestaat uit kristallen van mineraalzouten. Het gruis
irriteert en beschadigt de blaaswand en veroorzaakt zo een blaasontsteking. De kristallen die het vaakst
worden aangetroffen zijn magnesium-ammonium-fosfaat, ook wel struviet genoemd. Daarna is calciumoxalaat
het meest voorkomende kristal. In sommige landen, maar ook in sommige gebieden van Nederland wordt er
een verschuiving waargenomen in het voorkomen van de verschillende kristallen en wordt er de laatste tijd
juist vaker calciumoxalaat gevonden. In onze kliniek is struviet nog steeds het meest voorkomende gruis bij
katten. Secundair kan er, zoals reeds genoemd, een bacteriële infectie optreden. Bij katers kan blaasgruis
aanleiding zijn voor een plasbuisverstopping.
Blaassteen
Een blaassteen is eigenlijk een grote samenklontering van kristallen. Het is aanleiding voor een zeer chronische
blaasontsteking die niet reageert op medicijnen. Een blaassteen geeft meestal ernstige persdrang en vaak veel
bloed in de urine. De katten kunnen het uitschreeuwen van de pijn als ze zitten te plassen. Soms is een steen
goed te voelen in de blaas bij een klinisch onderzoek, maar lang niet altijd!
Tumoren/poliepen
Tumoren of poliepen in de blaas worden eigenlijk niet zo vaak gezien bij katten. Als ze al voorkomen dan
meestal bij katten boven de 7 jaar. Blaastumoren bij katten zijn wel in de meeste gevallen kwaadaardig.
Anatomische afwijkingen van de blaas
Hierbij moet worden gedacht aan aangeboren afwijkingen waardoor er een soort uitstulping in de blaas
ontstaat. In een dergelijke uitstulping blijft vaak resturine staan na het plassen. In deze urine kunnen dan
bacteriën gaan groeien, waardoor zich chronische ontstekingen kunnen gaan ontwikkelen. Het spreekt voor
zich dat dit een aandoening is die gevonden wordt bij relatief jonge katten. De indruk bestaat overigens dat
dergelijke afwijkingen bij honden vaker voorkomen dan bij katten.
Idiopathische blaasontsteking
Dit wordt ook wel aangeduid met de Engelse term: idiopathic lower urinary tract disease. Idiopathisch is een
duur woord voor: 'oorzaak onbekend''. We kunnen deze Engelse term dus als volgt vertalen: ziekte van de
lagere urinewegen, waarvan de oorzaak niet bekend is. Het is een veel voorkomende vorm van chronische
blaasontsteking waarbij dus geen bacteriën, geen gruis, geen stenen, geen tumoren of andere afwijkingen aan
de blaas worden gevonden.
De diagnose kan dus eigenlijk alleen maar gesteld worden door middel van het afstrepen van andere oorzaken.
Er zijn veel theorieën over de mogelijke oorzaken en veel wetenschappers denken dat stress toch een heel
belangrijke rol speelt. Er zou dus een psychische oorzaak aan deze vorm van blaasontsteking ten grondslag
liggen. Het lijkt erop dat de symptomen bij deze vorm van blaasontsteking spontaan kunnen verbeteren en
verergeren, daardoor is het erg moeilijk om het effect van een ingestelde behandeling objectief te kunnen
beoordelen!
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Onderzoeken
Allereerst is een goed en uitgebreid urineonderzoek van belang. Er moet gekeken worden naar het voorkomen
van bloed en eiwit in de urine, naar de PH van de urine en vooral ook naar het sediment. Het sediment is het
bezinksel van de zwaardere bestanddelen van urine zoals rode bloedcellen, witte bloedcellen, epitheelcellen
(=bekleding van blaas en plasbuis) en kristallen (struviet, calciumoxalaat).
Daarnaast is het zinvol om een bacteriologische kweek te maken van de urine. Hiervoor moet de urine wel op
steriele wijze worden verkregen. De meest ideale manier hiervoor is een blaaspunctie, maar urine die is
afgenomen via een katheter is een redelijk alternatief.
Een röntgenologisch onderzoek van de blaas kan blaasstenen of anatomische afwijkingen van de blaas aan het
licht brengen. Vaak zijn twee opnames noodzakelijk. Een zogenaamde natief foto en een foto met lucht in de
blaas, waardoor de blaaswand goed beoordeeld kan worden en stenen vaak duidelijker zichtbaar worden.
Als aanvulling op het röntgenologisch onderzoek of soms ter vervanging ervan geldt het echografisch
onderzoek van de blaas. Bij dit onderzoek is het echter een 'must'' dat de blaas redelijk gevuld is met urine.
Vooral bij katten met heftige persdrang is dat natuurlijk vaak niet het geval, omdat deze katten al aandrang
krijgen om te plassen zodra er maar een kleine hoeveelheid urine in de blaas aanwezig is.
Behandelingsmogelijkheden
Als de oorzaak voor de blaasontsteking duidelijk is vastgesteld dan kan er gericht worden behandeld: een
operatie in het geval van (operabele) tumoren of poliepen, blaasstenen of anatomische afwijkingen van de
blaas, een dieet in het geval van blaasgruis (en om recidief van blaasstenen na een operatie te voorkomen) en
antibiotica in het geval van een (secundaire) bacteriële infectie.
In het geval van de zogenaamde idiopathische blaasontsteking wordt het wat minder eenvoudig om de juiste
behandeling te kiezen. Soms kunnen ontstekingsremmers (corticosteroïden, nsaid's) effectief zijn, soms blijkt
het zinvol om medicijnen te geven die de kramptoestand van de blaas kunnen opheffen (spasmolytica);
Dridase® is daar een voorbeeld van.
Door sommige dierenartsen worden zogenaamde psychofarmaca voorgeschreven. Dit zijn humane middelen
die gericht zijn op mogelijke psychische oorzaken van dergelijke chronische blaasproblemen. Omdat deze
medicijnen eigenlijk niet bedoeld zijn voor katten, is het vaststellen van een veilige dosering en het optreden
van ongewenste bijwerkingen een probleem.
In onze kliniek kiezen we bij chronische of recidiverende blaasproblemen die onder de idiopathische vorm
blijken te vallen liever voor homeopathie. Het samengestelde middel Blaastonicum van Mac Samuel biedt in
veel gevallen uitkomst, maar er kan ook een individueel middel gezocht worden dat specifiek bij uw kat past.
Om het best passende middel te vinden is het nodig dat we van u als eigenaar voldoende gegevens over de kat
krijgen: gedrag, karakter, symptomen, omstandigheden die symptomen doen verbeteren of verergeren,
aanleiding voor stress etc. Goed waarnemen is dus belangrijk, ook na het geven van een gekozen middel. Naar
aanleiding van uw waarnemingen kan de keuze van het middel of de potentie worden aangepast indien nodig.
Wij zullen samen met u een plan van aanpak qua diagnostiek en behandeling opstellen voor uw kat. Met
behulp van uw motivatie en geduld en onze kennis en inzet kunnen we dus in veel gevallen een heel eind
komen om het vervelende probleem van telkens terugkerende blaasontstekigen aan te pakken!
Bron: http://www.whgdierenartsen.nl
__________________________________________________________________________________________
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GEDRAGSREDENEN; WAAROM SPROEIEN KATTEN?
Hieronder volgen citaten uit het boek van Stephen Budiansky, "het karakter van katten".
“Het sproeien als territoriale handeling kunt u herkennen aan de houding van de kat:
hij draait zijn achterwerk naar het te besproeien object en spuit, terwijl zijn staart hevig trilt, zijn urine
omhoog.”
...Hoewel het waar is dat katten een natuurlijk instinct hebben om te poepen en te plassen in strooisel, met
name in of vlakbij wat zij ervaart als het hart van hun territorium beschouwen, strookt dat instinct niet met
een even sterk instinct om urine en soms ook poep te gebruiken als een vorm van communicatie.
Het sproeien van urine op opvallende verticale oppervlakken zoals bomen en stenen, vooral als die al een
geurmerk dragen van andere katten, en het achterlaten van drollen langs veelvuldig gebruikte routes, is goed
onderzocht bij verwilderde katten; en huizen en flats bieden tal van analoge kenmerken.
Er zijn katten bekend die urine tegen muren, meubels, hoge apparaten, stereo-installaties, videorecorders en
magnetrons op het aanrecht sproeiden; in een zo'n geval veroorzaakte een kat brand door tegen een
stopcontact te sproeien.
In huishoudens met tien of meer katten is de kans dat er urine gesproeid zal worden vrijwel 100%.
De introductie van een nieuwe kat is heel dikwijls de aanleiding tot het sproeien van urine bij katten die dat
gewoonlijk niet doen. Ook het installeren van een kattendeurtje leidt nogal eens tot sproeigedrag, vooral als er
toevallig een keer een vreemde kat door het deurtje komt.
Huiskatten die plotseling gaan sproeien kunnen daartoe aangezet worden door een vorm van inbreuk op hun
territorium die mensen niet eens opmerken, maar die in het wereldbeeld van de kat levensgroot en
bedreigend is.
De komst van een baby soms een plotselinge toename van het sproeien veroorzaken. Zelfs een vreemde geur
kan een markeerreactie opwekken.
Soms kan het verplaatsen van de meubels een stortvloed van sproei-reacties oproepen.
Als de eigenaar een poos weg is geweest, wordt soms een persoonlijk voorwerp zoals een koffer of een jas die
hij bij terugkeer neergooit...een direct doelwit".
Tot zover de citaten uit het boek.
__________________________________________________________________________________________
Een kattengedragstherapeut inschakelen
Als er bij jouw kat sprake is van plassen of sproeien en een medische oorzaak is al uitgesloten door de
dierenarts, dan kan een kattengedragstherapeut uitkomst bieden. Het is belangrijk te kiezen voor een
gediplomeerde kattengedragstherapeut! Dit beroep is niet beschermd en iedereen mag zich zo noemen, met
soms zeer schadelijke gevolgen. Als je via deze website een gediplomeerde kattengedragstherapeut kiest, dan
weet je zeker dat diegene beschikt over de juiste feitelijke kennis over katten en jou goed onderbouwd advies
kan geven. http://kattengedragstherapeuten.nl
__________________________________________________________________________________________
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AANDACHTPUNTEN VOOR DE KATTENBAK
Katten houden ervan in alle rust hun behoefte te doen. Zet een kattenbak niet bij een drukke achterdeur, in
een gang of in een kamer waar veel drukte is. Zet de kattenbak ook niet naast een wasmachine of droger, de
kat kan heel erg schrikken van het geluid.
Hangt er iets "engs" boven de kattenbak? Dit kan een theedoek zijn, of een jas, of iets anders dat de kat als
bedreigend kan ervaren.
Ook de kattenbak zélf kan het probleem zijn. Veel mensen zijn enthousiast over de kattenbakken met deksel
en een deurtje erin. Dit kan voor veel katten een bijzonder vervelende ervaring zijn. Katten zijn heel schoon en
vinden het bijzonder onaangenaam in een afgesloten hok met stank te zitten. Probeer eens of de kat wel op
een kattenbak gaat zonder deurtje, zodat hij zijn hoofd uit de kattenbak kan steken. Helpt het niet? Haal de
deksel er dan helemaal af. Veel katten willen overzicht houden op hun omgeving als ze gaan plassen of
poepen.
__________________________________________________________________________________________
Hoeveel kattenbakken als je één kat hebt?
Als je één kat hebt, dan is het voor de kat sowieso prettig twee kattenbakken te hebben: een voor plassen en
een om in te poepen. Mocht je problemen hebben met onzindelijkheid, experimenteer dan eens met meer
kattenbakken, kattenbakken op andere en meerdere locaties in huis, verschillende modellen (met kap, zonder
kap, lage instap, etc.).
https://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/is-beste-kattenbak/
En let ook vooral op het schoonmaken, wat voor jou “schoon” is, is het voor de kat misschien helemaal niet.
Informatie daarover:
https://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/kattengrind-de-basis-belangrijk/
Multikat-huishoudens
Er is een algemene regel voor “meerkatten-huishoudens”. Dit gaat om het aantal sociale groepen binnen een
kattenhuishouden en het aantal kattenbakken dat je per sociale groep in huis moet hebben. Vaak is dit voor
eigenaren erg moeilijk te bepalen, óf en hoevéél sociale groepen er zijn binnen één thuis - als er al sociale
groepen zijn!
De “kattenbakregel” is daarom in de volksmond vereenvoudigd en dit is een prima uitgangspunt:
plaats het aantal kattenbakken per kat + 1
Je hebt bijvoorbeeld drie katten en dan zou dat betekenen dat je 4 kattenbakken in huis moet hebben,
verspreid over het huis/over verschillende verdiepingen. Deze regel is makkelijk te onthouden en werkt
doorgaans goed.
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Voor wie interesse heeft in meer informatie over sociale groepen binnen meerkathuishoudens: wij verwijzen
je van harte naar de goed onderbouwde en actuele informatie van Praktijk voor Kattengedrag.
https://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/ze-zijn-niet-de-beste-vriendjes-maar
https://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/de-asociale-kat/
Kom je er met deze blogs niet uit? Bel dan gerust naar het gratis telefonisch spreekuur van een gediplomeerde
kattengedragstherapeut voor tips. Bij onze links vind je kattengedragstherapeuten die gratis telefonisch
spreekuur hebben. https://kattenherplaatsing.nl/links
__________________________________________________________________________________________
Kattenbakvulling die je beter niet kunt kiezen
Houtkorrels zijn een belangrijke oorzaak van onzindelijkheid. De korrels zijn hard aan de poten, maar
belangrijker is dat het bijna ondoenlijk is om de plas eruit te scheppen. Het hout verkruimelt en er blijft
relatief veel urine in de bak achter. De eigenaar ruikt hout, de kat ruikt plas.
Silica-korrels zijn nog erger. Volgens de fabrikant kun je dit tot drie weken in de bak laten, de urine zou je er
steeds weer doorheen kunnen scheppen. Ook deze vulling is hard aan de poten en heeft bovendien een sterke
geur door de chemische toevoegingen. Dit wordt er zeker niet beter op als er wekenlang op geplast wordt.
Het is prima als jouw kat het goed doet op houtkorrels of silica-kattenbakvulling, maar plast je kat in huis of
buiten de bak, stap dan zo snel mogelijk over op zacht, klontvormend kattengrit met een fijne structuur.
Een andere trend is kattenbakvulling met een geur. Naast kattengrit met babypoedergeur en lavendelgeur is
er ook een variant met citroengeur (katten hebben een hekel aan citrusvruchten!) en zelfs kattengrit speciaal
voor katers. Katten houden helemaal niet van al die geurtjes. Katten ruiken 14 keer beter dan mensen en heel
veel geuren die wij lekker vinden, zijn voor hen heel onaangenaam. Dit geldt ook voor luchtverfrissers en
sprays die in en rond de kattenbak worden gebruikt.
__________________________________________________________________________________________
Op de juiste manier schoonmaken van huis en kattenbak
schep dagelijks ontlasting en urine uit de bak (bij 1 kat)
heb je twee of meer katten, schep dan 2x per dag alles eruit, ook de urine
ververs regelmatig al het kattengrit
maak de kattenbak schoon met een sopje. Spoel de bak goed na zodat er geen geuren achterblijven






Welke schoonmaakproducten zijn ongeschikt om te gebruiken in huishoudens met dieren?






Dettol (ook in verdunde vorm, is zeer giftig bij inname, en de kat kan dit binnen krijgen door te gaan
liggen op een gedweilde vloer en zich daarna te wassen)
ook ongeschikt: chloor
ongeschikt: keukenazijn
ongeschikt: ammoniak
ongeschikt: schoonmaakazijn
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Waarmee kun je dan wél het huis en de kattenbak schoonmaken?






groene zeep (merk: Driehoek of van het huismerk)
soda
Biotex Groen, gebruik het poeder-wasmiddel om een sopje te maken
method (niet giftig, maar kies voor een blije kat een geurloze variant)
Ecover (niet giftig, maar kies voor een blije kat een geurloze variant)

Ergens geplast of gepoept, waarmee maak je het schoon?
Als je kat per ongeluk een behoefte op de verkeerde plek doet, kan de geur een reden zijn om dezelfde plek
vaker te gebruiken. De beplaste of bepoepte plaats zal direct grondig schoongemaakt moeten worden.
Gebruik hiervoor geen azijn, dat bevat stoffen die ook in kattenurine zitten. Dit geldt zowel voor keukenazijn
als voor schoonmaakazijn. Chloor of bleek is ook ongeschikt om te gebruiken als je huisdieren hebt.
Het beste kun je een Biotex-sopje gebruiken, omdat de enzymen in dit wasmiddel de eiwitten in de urine
afbreken en zorgen voor een schoon en geurloos resultaat.
Soda is een veilig en goed middel om het huis mee te poetsen en de vloer mee te dweilen.
Liesbeth Puts, gediplomeerd en gecertificeerd kattengedragsdeskundige, adviseert daarnaast het volgende:
voor ongelukjes op de bank, of als de urine in de houten of betonnen vloer is getrokken, kun je het beste een
commercieel product gebruiken. Liesbeth en Kattenherplaatsing.nl raden Ecodor UF 2000 aan.
_____________________________________________________________________________________
Nog wat tips uit De Grote Kattenencyclopedie van Ester Verhoef, overgetypt door Marieke, oktober 2006.
Onzindelijkheid, probleem nummer 1
Waarschijnlijk wel het meest voorkomende gedragsprobleem bij katten is onzindelijkheid. Onzindelijkheid kan
veel verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende oorzaken zijn eenvoudig te verhelpen.
Andere oorzaken vragen om oplossingen die wat meer voeten in aarde hebben. Navolgend worden de
veelvoorkomende oorzaken van onzindelijkheid behandeld, samen met de oplossingen.
De kat herkent de geur en structuur van de kattenbakkorrels niet als zodanig
Katten zijn gewoontedieren. Ze kunnen erg gehecht raken aan een bepaalde soort of merk kattenbakvulling.
Koopt de eigenaar een andere soort, dan is dat voor een kieskeurige kat soms al voldoende aanleiding om
elders een toilethoek op te zoeken. Wanneer u wilt overstappen op een andere kattenbakvulling, kunt u wat
bevuilde kattenbakvulling in de kattenbak leggen, zodat uw kat de geur herkent en zich niet kan vergissen.
Desalniettemin kan de kat ook dan weigeren zijn behoefte daar te doen, bijvoorbeeld omdat hij de nieuwe
korrels niet prettig vindt aanvoelen onder zin poten of de geur ervan hem tegenstaat.
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Andere katten
De meeste katten vinden het niet prettig om op een bak te moeten gaan waar net een andere kat zijn
behoefte heeft gedaan. Hebt u meerdere katten dan is het raadzaam om elke kat zijn eigen bak te geven. Zet
deze niet in dezelfde ruimte naast elkaar, maar liever verspreid door het huis, zo voorkomt u dat een
dominante kat de toiletten voor de andere katten "bezet" houdt.
Houd er rekening mee dat veel katten een hekel hebben aan het zitten in hun eigen stank. Een bak met een
kap is handig voor het baasje, maar het deurtje/luikje eruit halen is geen overbodige luxe.
Verder meldt Ester Verhoef nog het neerzetten van een kattenbak op de verkeerde plaats, zoals in
bovenstaande stukjes ook vermeld wordt. Katten houden er niet van hun behoeften te doen in een drukke
omgeving. Ook mag een kattenbak NOOIT dichtbij de voer- of waterbak staan. Daar hebben ze echt een hekel
aan!
Territorium afbakenen
Wanneer een kat op de deurmat poept of plast, is de kans groot dat er buitenshuis een (nieuwe) buurtkater of
-poes is die hem een onbehaaglijk, onveilig gevoel geeft. De urine en/of ontlasting wordt dan als een soort
barrière voor de buurtkat op de mat of op een andere strategische plaats gedeponeerd. Dit is een moeilijk
probleem omdat u de buurtkatten niet kunt controleren. Het enige dat u eraan kunt doen, is voorkomen dat
uw kat op die plaatsen kan komen waar hij of zij de fout ingaat.
"Een klein percentage katten wordt onzindelijk uit onvrede met een beperkte vrijheid. Veel binnenkatten
staken hun onzindelijk gedrag namelijk wanneer ze de kans hebben om hun territorium te vergroten". De tuin
uitbreiden of naar buiten laten dus!
__________________________________________________________________________________________
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Andere tips
Blaasproblemen voorkómen door de kat meer te laten drinken
1. Zet nooit eten en drinken in de buurt van een kattenbak. Een kat heeft hier een hekel aan. Eten, water en de
kattenbak moeten allemaal minimaal 2 meter van elkaar vandaan staan.
2. Scheid het eten en drinken. Een wilde kat drinkt in de natuur op een andere plaats dan waar hij eet. Dit
instinct is nog steeds aanwezig en een kat drinkt aanzienlijk meer als het water op een of meerdere andere
locaties beschikbaar is dan het voedsel.
3. Je kunt proberen of uw kat interesse heeft in de waterfontein. Kies altijd voor een keramische. Die zijn
aanzienlijk duurder dan de kunststof fonteinen in de handel, maar daar is een reden voor. Plastic houdt geuren
vast waardoor de katten het onprettig kunnen vinden. Daarnaast is er mogelijk een relatie met plastic en
(ontstoken) wondjes in het gezicht van de kat (impetigo/krentenbaard). In 2018 is hier nog geen zekerheid
over, maar een relatie wordt vermoed. De bultjes, korstjes of ontstoken wondjes kunnen voor hinder zorgen
bij katten. Bij veel katten verdwijnen de bultjes als mensen geen etensbakjes en drinkbakjes van plastic of
metaal gebruiken.
4. Bar-le-Duc bronwater zonder koolzuur. Dit water is zacht van smaak en bevat geen toevoegingen zoals in
ons leidingwater, die katten kunnen ruiken
5. Een Brita waterfilter.
6. Voeding met veel vocht (bijvoorbeeld kwaliteitsblikvoer).
Kijk hier voor nog meer tips om je kat meer te laten drinken.
_________________________________________________________________________________________
Veilige, rustgevende middelen voor katten die plassen door stress
Marieke zet zich sinds 2003 in voor katten en vanuit haar ervaring raadt zij al jaren het supplement Zylkène
aan en wij krijgen erg veel positieve feedback van klanten terug. Zylkène is een natuurlijk product dat kan
ondersteunen bij diverse vormen van stress bij honden en katten. Het helpt huisdieren met veranderingen in
hun leefsituatie om te gaan. Hierdoor kunnen ze zich beter aanpassen en zullen er geen fysieke of emotionele
problemen ontstaan. De basis vormt α-casozepine, een decapeptide (aminozuren 91 tot 100 van het
melkeiwit caseïne) dat een wereldwijd patent heeft. Zylkène wordt zonder hulp van chemische producten
verkregen door tryptische hydrolyse van melkeiwit en vervolgens gevriesdroogd.

Zylkène is het goedkoopst verkrijgbaar bij Dierapotheker.nl, daar kost het € 18,16 voor een potje van 30
capsules. Houdt u rekening met de verzendkosten bij de bestelling. Er is van alles te koop in deze webshop,
bijv. ook ontwormtabletten en antivlooienmiddel, en het loont wellicht om een hoger bestelbedrag te
verkrijgen zodat je geen verzendkosten betaalt.
pagina 11 van 14

Kattenherplaatsing.nl
dddd www.kattenherplaatsing.nl
Website:
E-mail: info@kattenherplaatsing.nl
Tel. 06-3352 0374

https://www.dierapotheker.nl/product/1975/Kat/Overige/Zylkene-antistress-capsules-75-mg-30stuks#products
Wat voor een soort product is Zylkène?
Zylkène is een voedingssupplement.
Hoe ziet Zylkène eruit?
Zylkène is een poeder in een capsule.
Wat zit er in Zylkène?
α-Casozepine 75, 225 en 450 mg. Wat doet α-Casozepine? α-Casozepine grijpt aan in de hersenen maar heeft
als voedingssupplement geen vervelende bijwerkingen. Er treedt geen verslaving of ontremming op,
combinatie met medicatie is toegestaan, dracht en lactatie vormen geen probleem en Zylkène is
hypoallergeen. Zylkène is in te zetten bij alle situaties waar stress kan worden verwacht, zowel op de korte
termijn (bezoek pension/kennel e.d.) als op de lange termijn (wijziging gezinssituatie, verhuizing e.d.).
Waar kan Zylkène voor gebruikt worden?
Ondersteuning bij diverse vormen van stress bij honden en katten.
__________________________________________________________________________________________
Cystease is ook zo’n soort middel. Wij hebben van een enkele klant gehoord dat Cystease beter werkte bij het
stressplassen bij haar poes dan Zylkène, dus dit is zeker ook een tip die we graag willen delen. Ook dit is te
koop bij Dierapotheker.
https://www.dierapotheker.nl/product/2367/Kat/Blaas-en-nieren/Cystease-3-x-30-tabletten#products

Cystease - eigenschappen
Stimulering van gezonde blaasmucosa bij katten met idiopatische cystitis.
Indicaties
Stimulering van gezonde blaasmucosa bij katten met idiopatische cystitis. Stress kan een (mede)oorzaak zijn
van blaasproblemen bij gevoelige katten. Geruststellende kattenferomonen verminderen stress in belangrijke
mate en kunnen de werking van CYSTEASE ondersteunen. Vraag uw dierenarts om advies.
Werkzame stof van Cystease: N-Acetyl-D-Glucosamine 125 mg
Indicatie: Stimulering van gezond blaasslijmvlies bij katten met idiopathische blaasontsteking, ofwel
blaasontsteking zonder lichamelijk oorzaak (stress).
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Dosering:
Gedurende 1 week 2 maal daags 1 tablet per 5 kg
Vervolgens 3 weken 1 maal daags 1 tablet per 5 kg.
Vervolgens onderhoudsdosering: om de dag 1 tablet per 5 kg.
Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.
Bijwerkingen: Geen.
Contra-indicatie: Geen.
Overdosering: Darmklachten.
__________________________________________________________________________________________
Natuurlijk kalmeringsmiddel: Traumeel
Een homeopaat voor dieren heeft het kruidengeneesmiddel Traumeel aangeraden voor katje Chloe o’Brian
van Marieke. Dit middel is oorspronkelijk bedoeld voor pijnklachten van bijvoorbeeld artrose, maar werkt ook
erg goed tegen angst en stress. Het is aanzienlijk goedkoper in gebruik van Zylkène en een goede oplossing
voor eigenaren die langdurig dit soort middelen moeten geven. Lees er meer over op de website van
Kattenherplaatsing.nl: Traumeel
__________________________________________________________________________________________
In maart 2014 kregen we de tip om een kater de poezenpil (anticonceptie) te geven. Deze kater plaste en
sproeide al z'n hele leven in huis en geen enkele therapie heeft geholpen. Onderzoeken bij de dierenarts,
aangepast voedsel, extra kattenbakken, feromonenspray, rustgevers, niets hielp. Mogelijk is dit een tip voor
andere katten bij wie alle medische oorzaken al zijn uitgesloten en bij wie ook niets helpt.
__________________________________________________________________________________________
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Van twee verschillende klanten kregen we de tip om Royal Canin Calm te proberen, dit had goed resultaat bij
een klant met een kat met plasproblemen en bij een klant met een kat met overmatige stress. Deze klanten
bereikten er net zulke goede resultaten mee als met Zylkène.
Royal Canin Calm is in aanschaf het goedkoopst online te kopen bij Zooplus. Het is een gezondheidsdieet en
moet in overleg met de dierenarts en gedragstherapie worden gegeven. Ik heb geïnformeerd bij de fabrikant
omdat dit dieet o.a. wordt voorgeschreven bij plas- en/of sproeiproblemen. Royal Canin geeft aan dat dit
product veilig kan worden gebruikt worden door katten met een gezonde blaasfunctie. Het is geen nier- of
urinedieet, maar er geldt wel een waarschuwing van Royal Canin voor het gebruik van dit voer. Er kunnen
ingrediënten in zitten die conflicteren met een bestaande medische afwijking. Overleg bij twijfel met je
dierenarts!
Contra-indicaties van Royal Canin Calm
Dit dieetvoer is niet geschikt:
 voor kittens en drachtige of zogende poezen.
 voor katten met nier- of hartaandoeningen
 voor katten tijdens de groeiperiode tot aan de castratie.
Als je kat moeite heeft met het wennen aan ander voer, meng het dan de eerste week met de eigen brokjes.

http://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin_veterinary_diet/rc_veterinary_diet/35778
6

EINDE DOCUMENT. Laatste update: oktober 2018
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