
 

 

 
 
 

HET NATUURLIJK EETGEDRAG VAN KATTEN 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Wat weet u van het eetgedrag van katten? Weet u hoe ze jagen? Hoe vaak ze per dag eten? 
En waarom ze hun prooi meenemen naar huis? Hieronder leest u meer over het natuurlijke 
eetgedrag van de kat en hoe u deze kennis kunt vertalen naar de praktijk.  
 
NATUURLIJK GEDRAG 
Katten zijn van nature solitaire jagers; ze jagen alleen en hebben geen gezamenlijke 
jachtstrategie, zoals groepsdieren kunnen hebben. Ze vangen kleine prooien, zoals muizen 
en vogeltjes, en eten die ook in hun eentje op. Honger is niet nodig om te jagen maar kan 
wel de drempel verlagen. Katten die gevoerd worden blijken minder tijd aan jagen te 
besteden dan katten die niet gevoerd worden, maar allebei jagen ze. Katten eten hun prooi 
zelden op de plek waar ze hem hebben gevangen, waarschijnlijk omdat de plek niet rustig 
genoeg is. Mogelijk is dat ook de reden dat een kat een prooi mee naar huis neemt en u wel 
eens een ongewenst ‘cadeautje’ op de deurmat vindt. 
 
Huiskatten vertonen veel voedselvragend gedrag richting de mens. Misschien herkent u dit 
wel; ze mauwen, naderen met de staart omhoog en wrijven tegen uw benen aan. Na de 
maaltijd blijken katten vooral veel tijd te besteden aan het verzorgen van zichzelf en zijn ze 
veel minder geneigd tot interactie met een eigenaar. Let maar eens op uw kat na het eten! 
De verzorging begint vaak met het likken van de lippen met een poot als washand en gaat 
over in het poetsen van het lichaam. Dit poetsgedrag na het eten is reflexmatig. We zien het 
namelijk ook als een kat eten krijgt via een voedingssonde en dus haar lippen niet vies 
maakt. 
 
HET VOEREN VAN UW KAT 
Katten kunnen op verschillende manieren gevoerd worden. Op een zogenaamde ‘ad libitum-
manier’ waarbij de kat de hele dag voer tot zijn beschikking heeft, of op een gecontroleerde 
manier waarbij een kat een bepaalde hoeveelheid voer op bepaalde tijdstippen krijgt. Als 
katten onbeperkt voer aangeboden krijgen, is er een risico op overgewicht. Het voer kan dus 
het beste afgewogen worden. Als katten hun eigen schema mogen bepalen, eten ze 9 tot 16 
kleine maaltijden van ongeveer hetzelfde formaat, verspreid over de dag en nacht. Dat 
laatste is logisch gezien het feit dat een kat ook ’s nachts actief is.  
 
Katten blijken gevoelig voor zowel de geur, vorm, textuur als de smaak van hun eten. Omdat 
katten niet alle kleuren kunnen onderscheiden, is de kleur van voedsel minder belangrijk. 
Geur is de belangrijkste factor voor voedselacceptatie. Qua textuur houden katten van droge 
brokjes, het vochtig maken van droogvoer stellen ze niet op prijs. Veel katten vinden natvoer 
ook zeer smakelijk door het hoge water-, vet- en eiwitgehalte. Als u uw kitten al op jonge 
leeftijd laat wennen aan verschilende texturen, draagt dit bij aan een betere acceptatie 
hiervan op latere leeftijd. Voedsel op lichaamstemperatuur verkiezen ze boven voedsel met 
hogere of lage temperaturen. Waarschijnlijk omdat er dan meer geuren vrijkomen. 
 



 

 

ADVIEZEN 
Op basis van het natuurlijke eetgedrag van katten, kunt u het beste: 

• Het etensbakje op een rustige locatie zetten. 

• Als er meerdere katten in huis zijn, iedere kat een eigen voerbakje geven. 

• De bakjes op enige afstand van elkaar neerzetten.  

• Het voer over zoveel mogelijk kleine porties verspreiden over 24 uur. 

• Harde brokjes niet natmaken 

• Natvoer op kamertemperatuur geven. 

• De kat na het eten niet storen maar zichzelf laten poetsen. 
 

Daarnaast blijkt uit de praktijk dat katten ook graag: 

• Eten vanaf lage platte bordjes (de snorharen zijn gevoelig). 

• Niet graag naast hun kattenbak eten (de prooi kan besmet raken). 

• Water drinken op andere locaties dan hun voerplek (de waterbron kan vervuild raken 
door de prooi). 
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