
 

 

 

 

 

 

 

Onzindelijkheid bij de kat  

(gehurkt plassen en poepen) (niet sproeien!!) 

Altijd eerst urineonderzoek doen en evt. bloedonderzoek 

Als de oorzaak niet lichamelijk is dan ligt het bijna 100% aan de kattenbak! 

De kattenbak: 

 De bak dagelijks uitscheppen(drolletjes maar liefst ook urine) (wij vinden een 

niet doorgetrokken wc vies, de kat wil ook graag een schone bak! 

 De bak wekelijks  helemaal  legen en schoonmaken met een klein beetje 

chloor (chloor vinden katten heel aantrekkelijk ruiken dus werkt goed als 

aantrekkingsmiddel) 

 Geen houtkorrels of silicagrit (de meeste katten vinden dit niet prettig voelen 

aan de pootjes en gaan bijvoorbeeld op het bed plassen dit is namelijk lekker 

zacht) 

 Liefst zo fijn mogelijk klontvormend grit gebruiken 

 Per kattengroep (katten die elkaar wassen en bij elkaar liggen) 1 bak 

 1 bak extra aangezien katten niet altijd op dezelfde bak willen plassen en 

poepen 

 De kattenbakken op verschillende plekken zetten zodat er altijd een 

bereikbaar is 

 Geen klepje voor de bak, katten willen niet graag opgesloten zitten en voor 

oudere katten kan het zelfs pijnlijk voor de rug zijn. (ook zorgt een klepje dat 

de geur binnenblijft, dit is voor de kat onprettig, voor de eigenaar is het 

natuurlijk wel fijn het niet te ruiken maar daardoor heeft hij het ook minder snel 

in de gaten dat de bak vies is)  

 bak moet minimaal 1,5x de lengte van de kat hebben, ze moeten zich 

makkelijk kunnen omdraaien 

 De bak op een rustige plek plaatsen 

 Liever niet in een kast of andere mooi weggewerkte kleine ruimte 

 Liever niet bij de achterdeur of andere doorgang 

 Voor oude katten is het soms te ver om helemaal naar zolder te lopen dus in 

dat geval de bak op een beter bereikbare plaats zetten 

 De bak niet naast de voer of waterbak plaatsen (een kat wil ook niet graag 

zijn behoefte doen waar hij eet, net als wij!) 



 Kokosmatten zijn voor de kat bijna onweerstaanbaar om op te plassen, het is 

niet bekend waarom, maar bij onzindelijkheid raden we aan de mat te 

verwijderen en vervangen voor een ander soort mat! 

  

Schoonmaken van de urineplekken: 

 De plasplekken schoonmaken met Biotex of bijv. soda  niet met 

chloor/azijn/citroen en andere sterk ruikende middelen schoonmaken,  hier 

gaat de kat juist weer extra op plassen 

 Urine op de bank/vloerbedekking, zoveel mogelijk weg deppen met 

keukenpapier, daarna droge Biotex groen erop strooien, na paar dagen 

stofzuigen en eventueel herhalen tot de geur eruit is. (Urine off kan uiteraard 

ook gebruikt worden) 

 Aantrekkelijke plekken eventueel blokkeren door er bijvoorbeeld wat voer 

neer te zetten, katten doen hun behoefte niet waar ze eten 

 

Meer laten drinken: 

Bij alle blaasproblemen is het heel erg belangrijk dat de kat genoeg drinkt hieronder 

een aantal tips: 

 Een grote waterbak (de snorharen mogen de rand niet raken) op meerdere 

plaatsen in huis 

 Een drinkfonteintje (deze moet regelmatig gereinigd worden) 

 Minimaal 2 meter tussen de voer- en waterbak of kattenbak 

 het water dagelijks verversen 

Op vreemde plekken drinken zoals vieze plassen, aquarium, douchebak e.d. duidt er 

vaak op dat de drinkbak te klein is, de kat wil niet graag met de snorharen de rand 

van de bak raken. Meestal gaat de kat niet meer op vreemde plaatsen drinken als 

het water in een grote bak wordt aangeboden. 

Als de kat juist heel erg veel drinkt kan dit duiden op ziektes zoals diabetes, een te 

snel werkende schildklier of nierproblemen. Dit is dan ook altijd een reden om de 

dierenarts te raadplegen! 
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