
 

 

 

 

 

Urine opvangen bij de kat 

Als het vermoeden bestaat dat uw kat problemen heeft met de urinewegen raden 

wij aan om een afspraak te maken voor een lichamelijk onderzoek, daarnaast zullen 

wij u vragen urine op te vangen om de juiste diagnose te kunnen stellen. Dit kan 

soms lastig zijn, hieronder staan een aantal tips. 

 maak de kattenbak leeg en schoon, vul deze met een in stukjes geknipte 

plastic zak of Katkor (plastic kattenbakkorrels, bij ons verkrijgbaar) 

 Zorg dat alleen de kat met de blaasproblemen toegang heeft tot deze 

kattenbak. Doe eventuele andere katten tijdelijk naar buiten of in een andere 

ruimte, dit is het minst stressvol voor de zieke kat.  

 als de kat op ongewenste plaatsen plast dan kunt u de kat ook tijdelijk in de 

badkamer opsluiten om de urine op te vangen. Zet de bak in de badkamer, 

zorg dat er geen textiel (badmat, wasgoed e.d.) op de vloer ligt en doe het 

stopje in de putjes of dek deze af met plastic. Geef de kat eten (liefst natvoer 

aangezien dat veel water bevat) en drinken. 

 Zodra u de urine opgevangen heeft moet u deze langsbrengen voor 

onderzoek. De urine mag niet ouder dan 3 uur zijn en kan het beste in de 

koelkast bewaard als u niet direct kunt komen. 

 Soms plast de kat in huis op een glad oppervlak, dan kunt u de urine opzuigen 

met een spuitje of pipet. 

 Als de kat op het moment van de afspraak nog niet geplast heeft doe dan 

niks op de bodem van de vervoersbak, de kans bestaat dat de kat onderweg 

in de bak plast. Neem wel een handdoekje mee voor de terugweg uiteraard. 

 Tijdens het consult lukt het een enkele keer wat urine uit de blaas te drukken 

als bovenstaande allemaal niet gelukt is 

 mocht dat ook niet lukken doe dan ook op de terugweg niks op de bodem 

van de bak. 

Soms valt het heel erg mee en lukt het heel snel urine op te vangen. Het kan ook 

heel lastig zijn en bij een enkele kat zult u bovenstaande handelingen een aantal 

keer moeten herhalen voordat u urine heeft opgevangen.  

Wij zijn ons ervan bewust dat het soms echt lastig is maar willen benadrukken dat 

voor de juiste diagnose en behandeling het heel erg belangrijk is dat de urine 

onderzocht is!  
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