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De voeding van uw kat veranderen 
 
Soms raden wij een andere voeding of een speciaal dieet voor uw kat 
aan. Aanpassing van de voeding is belangrijk: 
 

 Ter ondersteuning van de gezondheid bij chronische ziekten, zoals 
suikerziekte, nier- en/of blaasproblemen.  

 Bij het voorkómen van overgewicht, of om dit te verhelpen. 

 Ter ondersteuning tijdens de herstelfase na een operatie of ziekte. 

 Om een zieke kat aan te moedigen eerder/beter te gaan eten. 

 Om diarree of obstipatie te verhelpen. 

 Bij het zo lang mogelijk gezond houden van uw kat, dit kan door de voeding aan te 
passen op de persoonlijke behoeften en leeftijd van uw kat. 

 

Hoe kan ik de voeding van mijn kat veranderen? 

Sommige katten hebben een sterke voorkeur voor bepaalde voeding waardoor overstappen 
op een andere voeding moeilijk is. Dankzij een paar simpele tips kan deze overstap vaak 
makkelijker worden gemaakt: 
 

 Zorg ervoor dat het overstappen op een andere voeding ongeveer drie tot zeven dagen 
duurt. Bij een kieskeurige kat mag dit iets langer duren. 

 Wanneer u nat voer geeft, kunt u dit eventueel verwarmen tot lichaamstemperatuur met 
behulp van wat lauw water, om zo de smakelijkheid van het voer te verhogen. 

 Begin met het mengen van een kleine hoeveelheid nieuwe voeding door de oude 
voeding. 

 Wanneer uw kat het nieuwe voermengsel accepteert, wordt de hoeveelheid nieuwe 
voeding geleidelijk verhoogd, terwijl de hoeveelheid oude voeding wordt verlaagd. Dit 
gaat net zolang door totdat uw kat alleen nog maar nieuwe voeding krijgt. 

 
Wanneer het overstappen naar nieuwe voeding geleidelijk gebeurt, accepteren vrijwel alle 
katten hun nieuwe voer. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen voor meer hulp en advies. Zo zijn er bijvoorbeeld dieetvoedingen van verschillende 
fabrikanten op de markt, maar er zijn ook verschillende smaken van één dieetvoeding. 
Misschien vindt uw kat die wél lekker. 
 

 


