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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS 

 

ADVIESBRIEF 9 

Help, mijn kat is onzindelijk 

              
 

Als uw kat buiten de kattenbak plast, kan dit duiden op een gezondheidsprobleem of 

op een gedragsprobleem. Vaak zie je niet aan een kat dat er iets mis is met de 

gezondheid, dus  is een urineonderzoek  aangewezen. 

 

Urine opvangen 

Urine opvangen kan met behulp van katkor, dit zijn plastic korreltjes voor de 

kattenbak en ze zijn verkrijgbaar bij de dierenarts. Plast de kat alleen buiten, haal 

dan een spuitje bij de dierenarts om de urine op te zuigen van uw vloer (deze urine is 

dan wel niet steriel) of breng uw kat naar de dierenarts, die zal dan de kat opnemen 

tot ze plast of eventueel de blaas puncteren. 

Als u urine hebt opgevangen, breng ze dan zo snel mogelijk naar ons toe. Kunt u niet 

direct komen, bewaar de urine dan maximum een paar uur in de koelkast. 

Heeft uw kat een urinewegenprobleem, dan kunnen we dit veelal oplossen met een 

dieet of medicatie. 

Heeft uw kat een gedragsprobleem, dan kunnen we verschillende kanten uit. Soms 

zullen we doorverwijzen naar een gedragstherapeut. 

 

Reinigen van de plaatsen waar uw kat geplast heeft 

Uw kat heeft een veel beter reukorgaan dan wij, dus de plekken moeten zeer grondig 

schoongemaakt worden, anders gaat uw kat sowieso weer op die plaatsen plassen. 

De beste manier om schoon te maken is als volgt: 

- maak een oplossing van 1 deel waspoeder op 10 delen water. Maak de plek 

schoon  met deze oplossing en een doekje 

- neem een nieuw doekje en wrijf de plek droog 
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- spoel met water 

- droog de plek met een nieuw doekje 

- reinig de plek met spiritus (alcohol) 

- laat het drogen. 

Het is zeer belangrijk dat u altijd een nieuw doekje neemt, anders verdwijnt het 

geurspoor nooit helemaal. 

Test eerst of uw vloer of tapijt bestand is tegen deze manier van reinigen! 

Bij uw dierenarts kunt u ook een speciale spray krijgen om uw kat te ontmoedigen om 

op bepaalde plaatsen te plassen. Dit is de Feliway® spray. Natuurlijk moet u de 

plekken eerst volgens bovenstaand protocol schoonmaken en dan pas de spray 

gebruiken, anders kan die zijn werking niet doen. 

Mocht uw kat geplast hebben op tapijt, donsdekens en dergelijke, dan zijn er maar 

twee mogelijkheden: ofwel de deur van die kamers altijd gesloten houden zodat de 

kat niet meer in die kamers kan plassen, ofwel het tapijt of donsdeken vervangen. 

 

Wat kunt u nog meer doen? 

U kunt de kattenbak aantrekkelijker maken: 

- zet voldoende kattenbakken in huis: voor 1 kat dient u 2 kattenbakken in huis 

te plaatsen, voor 2 katten 3 bakken enzovoort. Soms wil uw kat dat u de oude 

bak vervangt door een nieuwe kattenbak. 

- verschoon de bak 1 x per dag (katten gaan niet graag op een’ toilet’ dat stinkt) 

- zet de kattenbak op een rustige plaats, niet naast de wasmachine of op een 

plaats waar veel mensen langskomen. 

- ga op zoek naar een kattenbakvulling die uw kat fijn vindt en probeer 

verschillende soorten kattenbakken (met deksel en zonder deksel). Let er ook 

op dat het opstapje niet te hoog is bij een oudere kat, ze hebben vaak last van 

artrose en dan is in de kattenbak springen voor hen soms pijnlijk. 

- als uw kat weer op de kattenbak gaat, kunt u de plaatsen waar ze anders ging 

plassen minder aantrekkelijk maken door er het voerbakje neer te zetten, die 

plaatsen fel te verlichten, dubbelzijdige tape te plakken enz. Doet uw kat haar 

behoefte in de plantenbak, dan kunt u dit voorkomen door er dennenappels of 

keien in te leggen, of door er rechtop tandenstokers in te plaatsen. 

- indien mogelijk stimuleer dan uw kat ook om buitenshuis te gaan. U kunt een 

gat graven in de tuin van 60 bij 60 en 60 diep. Op de bodem legt u voldoende 

zand, zodat de kat kan graven en het gat niet meer te diep is. Plaats er een 

struikje of plantje voor want u kat houdt van privacy terwijl ze haar behoefte 
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doet. Schep de uitwerpselen wel regelmatig weg en vervang het zand 

minstens elke 6 maanden. 

- een kat die heel haar leven buiten is geweest en nu binnenshuis moet gaan 

leven, geeft u best een kattenbak met zand want deze kat is niet gewend aan 

kattengrit. 

 

Zorg ervoor dat uw kat plezier heeft 

Sommige katten gaan afwijkend gedrag vertonen uit frustratie. Eigenlijk vervelen ze 

zich. Enkele tips: 

- zorg voor voldoende speelgoed. Speel ook actief met uw kat en verwissel de 

speeltjes geregeld. Leuk kattenspeelgoed vindt u onder andere op 

www.pipolino.com. 

- zorg ervoor dat de krabpaal hoog genoeg is: uw kat moet zich helemaal 

kunnen uitstrekken. 

- zorg voor voldoende plankjes en verhoogjes in huis om op te springen. 

- laat uw kat actief naar voeding zoeken, leg het verspreid in huis of verstop het 

in speeltjes zoals de kartonnen rol van keukenpapier. 

 

Wat is belangrijk? 

Vergeet niet dat heel veel katten blaasgruis hebben, of een blaassteen of een ander 

urinewegenprobleem. Dus de eerste regel is de belangrijkste: laat de urine van uw 

kat door uw dierenarts controleren! Blaasgruis is niet met het blote oog zichtbaar. 

Ook bloed in de urine is vaak niet met het blote oog te zien omdat de rode 

bloedcellen verdund worden door het water in de urine. 

Ook kan er iets helemaal anders aan de hand zijn. Uw kat kan meer gaan urineren 

door bijvoorbeeld suikerziekte of een nierziekte. Er zijn heel veel ziekten die ervoor 

verantwoordelijk kunnen zijn dat uw kat meer gaat plassen. Als we die tijdig kunnen 

diagnosticeren, kunnen we ze meestal ook goed behandelen. Het kan nodig zijn om 

bloed te laten afnemen of om een röntgenfoto te laten maken.  

Straf uw kat nooit voor het in huis plassen. Dit is zinloos, uw kat mag dan wel 

schuldig kijken als u haar straft, maar eigenlijk weet ze niet waarvoor ze precies 

gestraft wordt. 

 

Mijn kat sproeit in huis 

Wat kan de oorzaak zijn? 
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- stress door de omgeving of door een andere kat, een ander huisdier of een 

persoon 

- territoriumverlies 

- verlies van een geur waaraan ze gehecht was, bijvoorbeeld door het overlijden 

van een persoon, ziekte, de aankoop van nieuwe meubels, nieuwe geuren in 

huis 

- als uw kater niet gecastreerd is, gaat hij ook sproeien als hij een vijftal 

maanden oud is. Hij wordt dan geslachtsrijp en gaat z’n territorium afbakenen. 

Castratie is hier veelal de oplossing voor. 

Wat kunt u eraan doen? 

- maak de plekken schoon zoals hierboven beschreven 

- plaats een speciale verdamper in het stopcontact of gebruik de spray met 

feromonen. Te bevragen in de praktijk! 

- scherm de ramen af indien er andere katten op bezoek komen in uw tuin. 

- gebruik een doorzichtig kattenluik. Zorg ervoor dat enkel uw kat door het luikje 

binnenkomt 

- zorg ervoor dat andere katten niet bij uw huis kunnen komen door bijvoorbeeld 

een omheining te plaatsen. 

- als u meerdere katten hebt, zorg er dan voor dat er voldoende kattenbakken 

zijn, dat er met elke kat gespeeld wordt en dat er fijne speeltjes aanwezig zijn 

en veel kattenkrabpalen en plankjes om op te springen en te spelen en zich in 

te verstoppen.  

 

Wat als al dit toch niet helpt? 

Soms is het nodig om medicatie te geven, dit gebeurt in overleg met uw dierenarts 

Soms is het nodig om een gedragstherapeut voor katten te raadplegen. Uw 

dierenarts weet 

raad! 

 
 
 
 
 

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.  

   
Blijf op de hoogte van het praktijknieuws en volg ons op 

facebook.com/dapdevrijheid 

 

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

