
 
 
 

VOEDSELVERRIJKING VOOR DE KAT 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

In Nederland worden katten steeds vaker in huis gehouden zonder dat zij naar buiten 

kunnen.  Hierdoor leven steeds meer katten onder omstandigheden die als zeer onnatuurlijk 

beschouwd worden. Vaak ontwikkelen deze katten fysieke problemen en 

gedragsproblemen.  Denk bij voorbeeld aan katten met overgewicht die last krijgen van 

suikerziekte of gewrichtsklachten. Maar ook verveling is een belangrijke reden voor 

gedragsproblemen, zoals slopen en zelfs bepaalde vormen van agressie. 

Omgevingsverrijking, waaronder voedselverrijking, kan deze negatieve effecten 

verminderen.  

WAT IS VOEDSELVERRIJKING? 
Voedselverrijking is een benadering waarbij wordt aangesloten op het natuurlijke instinct 

van de kat om voor voedsel te werken. Dit is het prooivangstgedrag van de kat. Bij 

prooivangstgedrag moet de kat zijn zintuigen goed gebruiken, behendigheid en snelheid 

oefenen en energie verbruiken. En krijgt daarmee tegelijkertijd afleiding.  

WANNEER VOEDSELVERRIJKING? 
Voedselverrijking kan in diverse situaties toegepast worden. Bij schrokken helpt het de kat 

om minder snel en gulzig te eten. Het dier wordt gedwongen om rustiger te eten en meer 

tijd aan het eten te besteden. Bij overgewicht en afvallen is voedselverrijking een manier om 

de kat meer aan het bewegen te krijgen. Daarbij kan het ook nodig zijn dat u het dier 

aangepast voer geeft met minder calorieën en meer vezels. Tot slot kan voedselverrijking 

gebruikt worden om verveling tegen te gaan. Zeker wanneer de kat niet buiten komt en 

daardoor het natuurlijke prooivangstgedrag maar beperkt kan uiten. Het is dan zinvol om de 

kat wat meer afleiding en uitdaging te bieden. Met voedselverrijking maar ook door meer 

met de kat te spelen met prooivangstspelletjes (speelhengels, propjes papier, 

pingpongballetjes).     

VERSCHILLENDE METHODEN VAN VOEDSELVERRIJKING  
Voedselverrijking kan op verschillende manieren toegepast worden. Zo zijn er diverse 

soorten voerpuzzels in de handel. Er zijn bewegende en niet-bewegende puzzels en het kan 

voor droog en nat voer ingezet worden. Maar puzzels kunnen ook simpel zelf gemaakt 

worden. Zo kunnen in een leeg plastic flesje gaatjes gemaakt worden. En in een plastic 

eierbakje kan nat voer in de uithollingen gesmeerd worden.  

Het is belangrijk de voerpuzzel op een juiste wijze te introduceren. Een kat moet wennen 

aan een voerpuzzel. Zo moet gestart worden met een simpele puzzel en geleidelijk aan kan 

de moeilijkheidsgraad opgevoerd worden. Het uiteindelijke doel is om diverse voerpuzzels in 

gebruik te hebben voor een kat.   



Er zijn ook nog simpeler methoden van voedselverrijking. Zo kunnen brokjes op 

verschillende plekken op diverse hoogten in huis verstopt worden. De kat moet op zoek naar 

zijn voer en besteed zo ook meer tijd aan het eten. Ook is het mogelijk een handje brokjes 

door een ruimte heen te gooien. De kat zal diverse zintuigen (ogen, oren, neus) moeten 

gebruiken om zijn voer te vinden, is er langer mee bezig en is meer in beweging. 

SAMENGEVAT  
Voedselverrijking kan om diverse redenen ingezet worden. Het veranderen van het 

eetgedrag van de kat is een belangrijke reden maar ook het tegengaan van verveling. Met 

behulp van voedselverrijking krijgt een kat meer afleiding, moet de kat meer moeite doen 

voor zijn eten en zal de kat minder snel en gulzig eten. Het eettempo wordt omlaag 

gebracht, de kat gaat meer bewegen en wordt het makkelijker om de kat op het juiste 

gewicht te krijgen en te houden.     
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