
 
 
 

 
 
 
DE OVERSTAP NAAR ANDERE VOEDING 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Het valt niet altijd mee om een kat over te zetten op andere voeding. Katten kunnen een 
duidelijke voedselvoorkeur hebben (lees: kieskeurig zijn) en het zijn gewoontedieren. 
Veranderingen in hun dagelijkse routine kunnen stress geven. Bij een plotse overschakeling 
kunnen de maag en darmen van streek raken, en kunnen katten de nieuwe voeding 
koppelen aan buikpijn, waardoor ze het niet meer eten. Ook als katten een andere voeding 
krijgen aangeboden terwijl ze ziek zijn, kunnen ze de voeding associëren met misselijkheid 
en deze voeding ook als ze opgeknapt zijn, weigeren. Sommige katten zijn juist erg 
enthousiast als ze nieuwe voeding aangeboden krijgen. Als echter na een paar dagen de 
nieuwigheid eraf is en de nieuwe voeding minder smakelijk blijkt dan de oude, stoppen ze 
alsnog met eten. 
 
OORZAKEN VOOR VOEDSELVOORKEUREN 
Uit onderzoek blijkt dat de voorkeur voor een bepaald type voedsel vooral door de omgeving 

bepaald wordt. Bij het eten van hun eerste vaste voedsel, kiezen kittens wat hun moeders 

eten. Nieuw voedsel accepteren ze ook sneller in de aanwezigheid van de moederpoes.  

 
ADVIES 
Als u uw kat wilt overzetten op een andere voeding, is het aan te bevelen om geleidelijk over 
te stappen. Geef uw kat eerst een paar dagen ca. 75% van haar gebruikelijke voeding, 
gemengd met ca. 25% van de nieuwe voeding. Vervolgens een aantal dagen 50% van de 
oude en 50% van de nieuwe voeding. Dan nog enkele dagen ca. 75% van de nieuwe voeding 
en nog ca. 25% van de oude en na een week is uw kat hopelijk probleemloos overgeschakeld 
op de nieuwe voeding. U mag hier gerust wat meer tijd voor nemen, zeker bij oudere katten, 
kieskeurige katten en katten met gezondheidsproblemen. 
U kunt de nieuwe voeding ook door middel van een spelletje introduceren. Omdat het een 
andere geur en smaak heeft dan de oude voeding, prikkelt het sowieso de nieuwsgierigheid 
van uw kat. Door brokjes weg te rollen over de vloer worden ze voor de meeste katten nog 
aantrekkelijker. Bied steeds meer van de nieuwe voeding op deze manier aan en meng 
vervolgens wat van de nieuwe door de oude voeding.  
Als uw kat van de dierenarts een speciale dieetvoeding krijgt voorgeschreven, is het soms 
beter te wachten tot ze wat opgeknapt is voordat u start met de nieuwe voeding. Het zou 
kunnen zijn dat ze misselijkheid of stress van het dierenartsbezoek associeert met de nieuwe 
voeding en deze niet meer wil eten. Overleg dit altijd met uw dierenarts. 
 
  



NOG WAT TIPS 
Om de overstap te vergemakkelijken, kunt u nog een paar dingen doen die aansluiten bij het 
natuurlijke eetgedrag van katten. Als katten kunnen kiezen eten ze meerdere keren per dag 
kleine porties. Voer daarom minimaal drie à vier keer per dag op vaste momenten een 
afgewogen portie. Voor sommige katten is het mogelijk voeding de hele dag te laten staan. 
Ze kunnen dan zelf kiezen wanneer ze eten. Veel katten hebben dan echter de neiging te 
veel te eten, wat overgewicht in de hand werkt.  
Zet het etensbakje van uw kat op een rustige plek en geef iedere kat een eigen voerbakje, 
geplaatst op enige afstand van elkaar. Zorg voor een plat bakje of schaaltje zodat de 
snorharen niet in de verdrukking komen. Houd minimaal anderhalve meter afstand tussen 
de kattenbak en de voerbak en zet water en voer niet naast elkaar. Natvoeding tenslotte, 
kunt u het beste serveren op kamertemperatuur. 
 
 
MAAR HIJ MIAUWT ZO ZIELIG 
Een kat heeft heel goed door hoe ze u kan verleiden om toch wat van de oude voeding te 
geven, ook al heeft u de oude en nieuwe voeding netjes gemengd. Ze kijkt naar haar bakje, 
draait haar neus weg, kijkt u smartelijk aan, laat klagelijk haar stem horen en tikt u wellicht 
ook aan om haar standpunt duidelijk te maken. Gaat u voor de bijl en geeft u haar dan 
inderdaad de oude voeding, dan leert uw kat dat dit gedrag helpt en zal ze het vaker gaan 
vertonen om maar de oude vertrouwde voeding te krijgen. Binnen de kortste keren heeft u 
een zeurende kat. Lukt het ook met de eerder genoemde tips niet uw kat aan het eten te 
krijgen en is het wel van belang dat ze de nieuwe voeding krijgt, raadpleeg dan een 
kattengedragstherapeut voor hulp. Wacht in ieder geval nooit af tot uw kat vanzelf gaat 
eten. Katten kunnen namelijk erg slecht tegen vasten. 
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