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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 48 

Help, mijn huisdier wil niet eten! 

              
Wanneer vormt een gebrek aan eetlust een probleem? 

Als een hond of kat niet wil eten, spreken we van “anorexie”. Hoe ernstig de situatie 

is, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld: een jonge, gezonde hond die een 

dag niet wil eten maar verder zich helemaal normaal gedraagt, dat is niet 

alarmerend. Daarentegen, als een ouder of vermagerd dier stopt met eten, moet er 

sneller ingegrepen worden. Een speciaal geval is de kat met overgewicht. Als zij een 

aantal dagen niet eten, kan dit leiden tot ernstige leverproblemen.  

Een slechte eetlust kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld een slecht gebit, 

maagpijn of nierproblemen. Meestal zal het oplossen van deze oorzaken snel de 

eetlust herstellen. Soms moeten we de hond of kat echter een handje helpen om hun 

eetlust te herwinnen. 

Hoe kan je de eetlust bevorderen? 

Er zijn verschillende manieren om de eetlust te bevorderen: 

• Het voer een beetje opwarmen in de microgolf. Opgelet: doe dit op een matige 

stand en slechts 5 à 10 seconden. Het eten moet vervolgens eventjes 

gemengd worden zodat de warmte gelijkmatig verdeeld is. Altijd even voelen 

of het niet te warm is! Door het voer op te warmen komen de aroma’s beter 

vrij, wat de smakelijkheid bevordert. 

• Sommige dieren verkiezen natvoer (blik of brokjes in saus) boven brokjes.  

• Harde brokjes kan je kort weken in (lauw) water. 

• Het voer aanbieden met kleine beetjes per keer. Eet de hond of kat niet alles 

ineens op, zet het eten dan even weg en probeer 2 uurtjes later nog eens. 

• Voor katten is het belangrijk dat het voer op een rustige plaats aangeboden 

wordt, en dat de kat niet gestoord wordt door soortgenootjes, blaffende 

gezinsleden en zijn baasjes. 

• Voor honden kan het helpen om het eten aan te bieden op het moment dat de 

rest van de familie aan het eten is: zien eten doet eten. 

• Bij sommige honden en katten gaat het voer makkelijker binnen wanneer je 

het aanbiedt op je hand, bij andere werkt dit eerder averechts. 
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• Probeer lekkere dingen toe te voegen aan het eten: bijvoorbeeld stukjes 

gekookte kip of vis. Maar opgelet: als jouw huisdier een speciaal dieet volgt, 

kan dit niet altijd! Vraag het bij twijfel na aan de dierenarts. 

• Dwangvoeren is slechts in een aantal gevallen aangewezen. Doe dit beter niet 

zonder advies van de dierenarts. Dieren kunnen zich soms verslikken en zo 

een longontsteking oplopen. Bovendien kan dwangvoeren leiden tot stress en 

een afkeer van het voedsel. 

Goed opvolgen is de boodschap 

Weeg je huisdier elke 2 dagen om het gewicht op te volgen. Doe dit altijd op dezelfde 

moment van de dag, en bij honden na het uitlaten. Valt je huisdier af, dan kan het 

nodig zijn om bijkomende onderzoeken uit te voeren, het voer aan te passen of 

supplementen te geven. Af en toe kan het nodig zijn om een eetluststimulerende 

injectie of tablet te geven. In sommige gevallen moet er tijdelijk een voedingstube 

geplaatst worden, waarlangs het dier sondevoeding krijgt. Dit wordt bijvoorbeeld 

gedaan bij pupjes met het parvovirus, of bij dieren die een ingreep ondergingen aan 

de mond waardoor ze tijdelijk geen voedsel kunnen eten. 

Als je het gebrek aan eetlust niet snel onder controle krijgt, aarzel dan niet om bij je 

dierenarts langs te lopen. Niet eten kan in bepaalde omstandigheden de gezondheid 

schaden. Bovendien kan je dierenarts helpen om de onderliggende reden voor het 

gebrek aan eetlust vast te stellen en op basis daarvan een aangepaste behandeling 

voorstellen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Deze adviesbrief © is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De 

Vrijheid in Hoogstraten.  

Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden 

op dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een 

afspraak (tel. 03 314 87 67). 

   Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen 

wat je van ons vindt op  facebook.com/dapdevrijheid/ 
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