
Waarom goede kattenvoeding 
 

Gezonde voeding is samen met de genen de basis voor een goede gezondheid. Slechte 

voeding kan zorgen voor allerlei klachten, en ongemerkt bijdragen aan het 

ontwikkelen van ziektes. Veel katten die langdurig verkeerde voeding eten, krijgen op 

den duur last van aandoeningen. Met het voeren van de juiste voeding verklein je het 

risico op gezondheidsproblemen. 

 

Veelvoorkomende aanwijzingen van verkeerde voeding kunnen zijn: 

 Jeuk 

 Doffe vacht 

 Anaalklierproblemen 

 Vetbulten 

 Vieze geur (adem, winden, huid of vacht) 

 Huidproblemen 

Voedings gerelateerde aandoeningen 

Veelvoorkomende aandoeningen die een relatie met voeding hebben zijn bijvoorbeeld 

 nierproblemen 

 blaasproblemen 

 suikerziekte 

 gebitsproblemen 

 inflammatory bowel disease 

 overgewicht 

Voeding en gedrag 

Voeding kan ook effect hebben op het gedrag van katten. Een kat die zich niet 

helemaal gezond voelt, zit vaak niet lekker in zijn vel.  

  

Een kat is een carnivoor 

Een kat is een obligate carnivoor, dat wil zeggen dat een kat niet kan overleven 

zonder vleesproducten. Dat een kat een carnivoor is, kun je goed zien aan het gebit, 

maar een hele belangrijke aanwijzing is ook het verteringsstelsel. Deze is helemaal 

ingericht om vlees te verteren.  



Te veel blikvoer kan tandsteen bevorderen, dus daarom adviseren wij vanuit de 

cattery om daarnaast ook zeker brokken en andere vleesproducten aan te bieden waar 

ze flink op moeten kauwen. Dat vermindert tandsteen en houd het gebit sterk. Hoe 

vreselijk het ook klinkt. Een simpel eendagskuiken vinden sommige katten echt 

helemaal geweldig. Niet allemaal, maar er zijn katten die er heel gelukkig mee zijn. 

Pas wel op voor de nageltjes van het kuiken en het snaveltje. Haal die er desnoods af 

met de schaar voordat je het kuiken geeft. Vaak gaan ze er eerst mee spelen en mee 

gooien alvorens ze het kuiken beginnen op te eten. Dat is heel normaal. Een ander 

gunstig voordeel wat dit voedingsproduct heeft is dat de zuurtegraad van het 

spijsverteringsstelsel omhoog gaat indien uw dier dit heel af en toe (eens in de maand 

is eigenlijk al voldoende, maar u kunt er ook voor kiezen er 1 per week te geven) tot 

zich neemt. Zo maken parasieten en bepaalde ziektekiemen minder kans om in het 

lichaam te ontwikkelen/overleven. Het nadeel is dat dit een voedingsproduct is wat 

voor veel mensen iets TE visueel is om te geven. 

 

Een andere optie kan zijn gekookte kipfilet in flinke brokken geknipt/gesneden zodat 

ze er echt moeite voor moeten doen om dit taaie vlees te vermalen. Knip/snijd het bij 

voorkeur zo groot dat ze een brok niet in hun bek kunnen krijgen. Zo moeten ze er 

stukken af kauwen en gebruiken ze de zijkant van hun gebit hiervoor zodat ook daar 

het tandsteen weinig kans maakt. 

 

Uiteraard kunt u zelf heel creatief zijn om nog op andere ideeën te komen. We 

hebben er nu een paar gegeven als beginnetje. Indien u wilt weten waar u KVV 

(Carnibest, Barf etc) kunt kopen bij u in de buurt, dan kunt u de volgende website 

raadplegen: 

 

www.voerwijzer.com/verkooppunten-kvv 

www.gezondvers.nl 

www.prooidier.nl 

 

Bij sommige sites zoals prooidier.nl adviseren we u even extra te kijken of deze 

aanbieder de moeite waard is i.v.m. de bezorgkosten. Deze verschillen soms per regio, 

dus in sommige gevallen betaalt u meer bezorgkosten waardoor dit niet voor iedereen 

een rendabele aanbieder hoeft te zijn. Als u googled op kvv voer kat aanbieders komt 

u op meerdere aanbieders uit wellicht in uw regio. 

 

http://www.voerwijzer.com/verkooppunten-kvv
http://www.gezondvers.nl/
http://www.prooidier.nl/


 

Ook bij Ranzijn kunt u prima slagen om ingevroren eendagskuikens te kunnen 

bemachtigen. Deze liggen in het vriesvak bij de hondenvoeding. Eventueel kunt u een 

medewerker vragen om u de weg te wijzen. Een verpakking van heel wat kuikens (iets 

van 20 stuks meende ik) kost daar zo rond de €3 ongeveer. 

 

Indien u vragen heeft kunt u ons ALTIJD benaderen. Als we erin adviseren kunnen 

zullen we dat zeker doen of anders verwijzen we u door. De enige domme vraag die 

wij kennen is de vraag die je niet stelt. 
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