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Nieuwsbrief 22 Blaasgruis voorkomen bij uw
kat.
Katten zijn echte gewoontedieren. Kleine veranderingen in hun
leefomgeving kunnen snel stress veroorzaken, net als verveling, het
samenleven met andere katten of een tekort aan bepaalde
voorzieningen. Stress maakt katten gevoeliger voor blaasgruis.
Ik geef u graag enkele tips om de leefomgeving van uw kat zo
optimaal mogelijk in te richten, zodat u stress en daarmee de kans
op het vormen van blaasgruis kunt voorkomen of verminderen.
1. Zorg voor voldoende kattenbakken in huis.
Gouden regel bij het bepalen van het aantal bakken is het
aantal katten+1. Heeft u 3 katten dan zet u 4 bakken neer. Als
er niet genoeg bakken zijn, kan het gebeuren dat uw kat zijn
plas langer ophoudt, waardoor het risico op blaasvorming
toeneemt. Soms speelt de onderlinge hiërarchie een rol en
mag de ene kat van de andere kat niet naar de bak. Voorkom
stress situatie door voldoende bakken te plaatsen.
Zet de kattenbakken op een rustige plaats, waar de kat zich
ongestoord terug kan trekken. Plaats in een huis met
meerdere verdiepingen bij voorkeur op elke verdieping een
kattenbak.
Katten hebben ook een voorkeur aan het soort kattengrit, dat
in de bak wordt gebruikt. Hoe fijner het grit, hoe lekkerder hij
daarin kan graven, woelen en wroeten. Hou bij het vullen van
de bak een laag aan van 2 centimeter. Een kat vindt hem al
snel vies. Schep daarom elke dag de natte plekken en poep
eruit en maak hem 1x per week helemaal goed schoon.

TIP: Doe een drupje chloor in de bak onder het grit, dat heeft
voor katten een aantrekkelijke geur.
2. Stimuleer het drinkgedrag.
Katten zijn van nature slechte drinkers, dit heeft invloed op de
gevoelige nieren en geeft een verhoogd risico op
blaasproblemen. Het is dus belangrijk dat uw kat voldoende
drinkt. U kunt hiervoor een speciale waterfontein aanschaffen.
Sommige katten drinken graag uit een lopende kraan. Ze gaan
niet echt op zoek naar water. Ze vinden een bloemenvaas,
vissenkom of uw glas op het nachtkastje vaak heel
interessant. Zet daarom op verschillende plaatsen in huis
en/of uw tuin waterbakjes neer, hoe vaker uw kat water tegen
komt, hoe meer hij zal drinken, wat weer goed is voor de
urinewegen. Katten vinden het alleen niet fijn dat hun
snorharen tijdens het drinken de zijkanten raken, biedt het
water daarom aan in een grotere kom of bak en zorg dat de
bakken altijd vol zijn. Om de vochtopname te stimuleren
adviseer ik u om harde brokjes samen te geven met nat voer.
3. Voorkom overgewicht, zorg voor beweging.
Katten die te weinig bewegen, zijn gevoeliger voor blaasgruis.
Het is dus belangrijk om elke dag even met uw katten te
spelen. De meeste vinden een hengel met een balletje eraan
prachtig. U geeft uw kat niet alleen extra beweging, maar
samen spelen is ook goed voor de onderlinge band, die u
krijgt/heeft met uw kat.
Geestelijke uitdaging en activiteit helpen stress en daaruit
voortvloeiende klachten te voorkomen.
4. Let goed op wat u (bij) voert.
Te vaak wisselen van voeding heeft invloed op de zuurgraad
van de urine, wat het risico is op de vorming van blaasgruis
kan vergroten. Het is daarnaast erg belangrijk om niet te veel
bijvoeding in de vorm van snacks, snoepjes te geven.
Bijvoeding is vaak rijk aan eiwitten en mineralen en dit zijn
juist de stoffen waaruit blaasgruis is opgebouwd. Daarnaast
kan teveel bijvoeding overgewicht in de hand werken. Dus: BIJ
DIEĖTVOEDING GEEN BIJVOEDING A.U.B.
 TIP: Als beloning of extraatje om uw kat te verwennen, een
kleine hoeveelheid diepvries vers vlees, zodat hij meteen
extra vocht binnen krijgt.

