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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 3 

OPVOEDING VAN DE KITTEN 

 
De opvoeding van een kitten gaat over verschillende zaken. Uit ervaring weten we 
dat vooral het aanleren van zindelijkheid veel vragen oproept. Waar moet u zoal op 
letten? Het beste is om ze te leren om op een kattenbak te gaan. 
 
Kattenbakvulling 
 
Het belangrijkste is de vulling van de kattenbak. De vulling moet altijd diep genoeg 
zijn zodat ze er een putje in kunnen graven. Wat ook zeer belangrijk is, is dat de 
vulling niet geparfumeerd is. 
 
Mogelijke vullingen zijn: - zand 
                                       - korrels van kleiner dan 6mm 
                                       - klontvormende vulling. 
 
 
De kattenbak 
 
De keuze aan kattenbakken is groot. Je hebt verschillende maten, vormen,  
kleuren,... Je kan ook kiezen tussen een open bak of een gesloten bak. 
 
Een kattenbak moet zeker groot genoeg zijn: de kat moet zich helemaal kunnen 
draaien. De kattenbak moet goed bereikbaar zijn voor de kat. Het beste is om op 
verschillende plekken van het huis een kattenbak te zetten. Voorzie per kat één 
kattenbak + één extra (dus voor 2 katten: 3 kattenbakken). Zet geen eten of drinken 
bij de kattenbak. 
 
Welke kattenbak je ook kiest, er zijn altijd voor- en nadelen. 
 
Open kattenbak 
plus Katten hebben niet graag dat het gaat stinken, dus bij een open kattenbak 

gaat de geur zich niet opstapelen. 
min Je kat wordt sneller lastig gevallen door andere katten, ze hebben dus minder 

privacy om hun behoefte te doen. 
 
Gesloten kattenbak 
 
plus Ze hebben meer privacy, andere katten gaan ze niet lastig vallen. 



© DAP De Vrijheid  www.dapdevrijheid.be 21-07-2020 
     Hoogstraten 

2 
 

 
min De katten zitten meer in het donker, wat ze niet graag hebben. De geur kan 

niet naar buiten, dus de bak kan flink gaan ruiken. De bak is toe dus de 
eigenaar ziet de inhoud niet en gaat de kattenbak mogelijks niet voldoende 
schoonmaken, waardoor deze nog harder gaat ruiken. 

 
 
Leren je kitten op een kattenbak te gaan 
 
De meeste kittens leren dit al van hun moeder wanneer ze klein zijn. Maar wanneer 
de kitten bij een nieuwe eigenaar is, wordt alles weer nieuw, dus moeten ze weer 
leren om op de kattenbak te gaan. 
 
Het beste is om de zelfde kattenbakkorrels te gaan gebruiken als bij de fokker waar 
de kitten vandaan komt. De kitten is deze korrels al gewend. In het begin moet de 
ruimte waar de kattenbak staat, niet zo groot zijn. Anders moet de kitten veel te lang 
lopen om bij de kattenbak te zijn. Als de kitten gegeten of gedronken heeft, kan je 
best de kitten al op de kattenbak zetten en je kan ze gaan stimuleren door met hun 
voorpoten te gaan graven. Als de kitten toch zijn behoefte niet moet doen, laat ze 
dan gewoon gaan. Je mag ze niet gaan dwingen. Wanneer de kitten al eens ergens 
ander zijn behoefte heeft gedaan, dan kan je best deze uitwerpselen in de kattenbak 
leggen zodat ze weet dat ze daar moet gaan. 
 
 
Hoe ga je een nieuwe kat introduceren? 
 
Je gaat deze methode gebruiken om nieuwe katten aan elkaar te laten wennen. Je 
maakt eerst verschillende doeken klaar met een herkenbaar teken voor al de katten. 
Je gaat de doekjes over de flanken en het gezicht van de ene kat doen en stopt dit 
doekje in een plastiek zak die je kan afsluiten. Verzamel hierna de doekjes van de 
andere kat. Gebruik de doekjes bij het aaien, eten geven, groeten,... altijd bij een 
positief iets.  De kat zal eerst even schrikken, je mag ze zeker niet gaan dwingen. Je  
kan dit ook gaan doen wanneer je bijvoorbeeld nieuwe meubels gaat kopen. Dit doe 
je dan om krabschade en plasschade te vermijden. Een kat krabt 70 procent voor zijn 
‘manicure’ en maar 30 procent om andere redenen, dus je moet altijd voorzien in 
voldoende krabgelegenheid. 

 

   

                          
 

 

 

 

 

 
 

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De 

Vrijheid bv in Hoogstraten.  

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op 

dapdevrijheid.be.  

   
Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op 

facebook.com/dapdevrijheid 

 

https://www.dapdevrijheid.be/
http://www.facebook.com/dapdevrijheid

