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frustreerd rondom etenstijd. Als de eigenaar van huis is, 
kan een voerbak met tijdklok ingeschakeld worden om 
meer voermomenten te kunnen aanbieden. Dit is pret-
tiger voor de kat.

Van nature alleen
Katten jagen en eten van nature alleen. Er zijn dan ook 
veel katten die samen (dichtbij elkaar) eten onprettig 
vinden. Een relaxte kat eet zittend. Geeft u uw katten 
samen van één bord of zet u de bakjes dichtbij elkaar? 
Wees u ervan bewust dat dit niet natuurlijk is voor kat-
ten. Als uw katten met hun staart zwiepen, staand eten, 
de ogen dichtknijpen als ze bij de ander in de buurt ko-
men, dan geven ze aan dat ze het een onprettige situatie 
vinden om dichtbij elkaar eten.

De drinkbak
Naast hun verschillende eetgewoonten, houden kat-
ten er ook allerlei voorkeuren op na als het gaat om de 
drinkbak. Heeft u de voorkeuren van uw kat al ontdekt? 

Hoe vaak eet een kat, en hoe veel? 
Om deze vragen te beantwoorden, is vooral de beschik-
baarheid van voedsel een belangrijke factor. Katten die 
altijd toegang hebben tot hun voer, kiezen zelf tussen 
de zeven en zestien eetmomenten per 24 uur. Wanneer 
toegang tot voedsel wordt beperkt, eten katten grotere 
hoeveelheden in één voedselbeurt. Als de kat kon kiezen, 
at hij dus het liefst veel kleine beetjes.

In één keer op
Bij sommige katten kun je gewoonweg geen bak met 
eten laten staan, dan gaat alles in één keer op. Als deze 
katten slechts tweemaal daags eten krijgen, wijkt dit erg 
af van hun natuurlijke eetpatroon. Vaak zijn dit soort 
katten onrustiger gedurende de dag, en vervelend en ge-
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Psycholoog Eline Teygeler is werkzaam als kattengedragstherapeut en docent bij 
Tinley. Voor Kattenmanieren schrijft ze artikelen over kattengedrag op basis van 
wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit haar gedragspraktijk.

Kat & eten

Katten zijn bijzondere dieren, en dat geldt niet alleen voor hun schoonheid, gezelligheid en uit-
straling. In dit artikel vertellen we je alles over de bijzondere eetgewoonten van de kat.

In één keer op?

Sommige katten lepelen het water 
met hun poot op en drinken vervol-
gens uit hun poot. Veel katten hou-
den van drinkbakken met een wijde 
opening, die op een andere plaats 
staan dan de voerbak. Ook heeft een 
kat graag meerdere drinkplaatsen 
verdeeld over het huis. Stromend wa-
ter uit een kraan of een drinkfontein 
zijn vaak favoriet. Het is belangrijk 
dat onze katten gestimuleerd worden 
voldoende te drinken. Dit om fysieke 
problemen te voorkomen. 

Actief eten
Van nature zijn allerlei gedragingen 
van de kat, zoals loeren, besluipen en 
jagen nauw verbonden met het uitein-
delijk eten van een prooi. Dit gedrag 
vormt onderdeel van het voedselver-

wervingsgedrag van katten. De meeste huiskatten eten 

hun voedsel zonder veel activiteiten vooraf, ze krijgen 
het simpelweg in een bakje aangeboden. Hierdoor 

wordt de jachtbehoefte 
niet bevredigd. We kun-
nen katten stimuleren 
actief te zijn met voedsel 
door het aan te bieden in 
een voedselverrijkings-
spel. Dit vervangt niet 
alle prooivangst-activitei-
ten als rennen en besprin-
gen van prooien (of speel-
tjes), maar stimuleert de 
kat wel. Mooie bijkom-
stigheid is dat een schrok-
kerige kat langer over zijn 
eten doet.

Katvriendelijk 
eten
Katten houden er niet van 
om hun hoofd in een nau-
we voerbak te steken om 
brokjes te eten of water 
te drinken. Hun gevoelige 

Voedselverrijking (Acitivit board).
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Neophilia
Naast Neofobie, het verwerpen van nieuw voedsel, is er 
nog een ander mechanisme wat de keuze voor een maal-
tijd bepaalt. Boerderijkatten of halfwilde katten die zelf 
hun kostje bijeen scharrelen en daarbij de voedingsstof-
fen uit verschillende bronnen moeten halen, verwerpen 
nieuw voedsel niet zo snel als huiskatten; zij hebben een 
voorkeur voor zeldzaam of juist nieuw voedsel. Dit noe-
men we neophilia. Afwisselen is voor zo’n kat essentieel 
om geen tekorten te krijgen. Een kitten die altijd dezelf-
de brokjes heeft gehad, kan dit ook ontwikkelen; hij gaat 
minder eten omdat hij elke dag hetzelfde krijgt en zal bij 
keuze juist wel de nieuwe voeding kiezen.

snorharen raken dan bij elke hap de randen van het bakje. 
Als u uw kat ‘katvriendelijk’ wilt laten eten en drinken, dan ge-
bruikt u een wijde bak zoals op bovenstaande foto.

Neofobie
Katten die van kleins af aan ‘voedingstechnisch’ complete maaltij-
den hebben gehad, zijn terughoudend bij het eten van onbekend 
voedsel, zoals rauw vlees. Dit wordt ook wel neofobie genoemd;  
het verwerpen van iets ‘nieuws’. Neofobie is minder aanwezig als 
een kat van jongs af aan gewend is aan verschillende soorten voer 
(hard, zacht, smaak, vers). Het kan handig zijn om een jonge kat te 
wennen aan verschillende texturen en smaken; zo’n kat heeft een 
voordeel als hij later verplicht op dieetvoer moet.

Vragen?
Tinley - de specialist in 
het gedrag van katten
www.tinley.nl

Neofobie.
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Minder dierproeven 
dankzij Dierendonorcodicil  
De Universiteit Utrecht maakt zich sterk voor het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven 
die nodig zijn voor onderzoek en onderwijs. Afgelopen periode zijn op dat gebied twee successen ge-
boekt. Huisdiereigenaren hebben via het Dierendonorcodicil, ontwikkeld in samenwerking met Proef-
diervrij, afgelopen jaar ruim 300 overleden dieren beschikbaar gesteld voor gebruik in het onderwijs aan 
studenten Diergeneeskunde. 

Daarnaast neemt de faculteit drie nieuwe ‘mo-
delkoeien’ in gebruik waarop studenten kun-
nen oefenen, in plaats van op echte koeien. 

Anton Pijpers, decaan van de faculteit Diergeneeskun-
de: “Bij de opleiding Diergeneeskunde is contact en 
het oefenen met echte dieren essentieel. Maar we zoe-
ken altijd actief naar mogelijkheden om het gebruik 
van dieren te minimaliseren en via alternatieven onze 
studenten kennis en vaardigheden op te laten doen. 
Het Dierdonorcodicil en de nieuwe modelkoeien zijn 
daar een goed voorbeeld van.”
 
Dierendonorcodicil zorgt voor vervanging 
én variatie
Om later als dierenarts dieren beter te kunnen maken, 
moet een student tijdens de studie diergeneeskunde 
veel kennis opdoen over anatomie en fysiologie. Dank-
zij het Dierendonorcodicil kunnen de studenten nu 
‘oefenen’ op overleden huisdieren. “En dan niet de 
lichamen van maar één dier, maar van allerlei soor-
ten, maten en leeftijden”, vertelt Claudia Wolschrijn, 
universitair hoofddocent Anatomie. “Dankzij het 
Dierdonorcodicil krijgen we die gewenste variatie aan 
dierensoorten beschikbaar voor ons onderwijs. Wij 
waarderen het dus enorm dat eigenaren hun geliefde 
huisdier na overlijden aan ons ter beschikking wil stel-
len. Elke overleden dier helpt een student te leren een 
ander dier te genezen.”
 
Voelen bij nepkoeien
Met de start van het nieuwe collegejaar heeft de fa-
culteit Diergeneeskunde drie nieuwe modelkoeien in 
gebruik genomen. Wolschrijn: “De oude modelkoe, 
waar wij studenten leren hoe ze een koe moeten ‘op-
voelen’ was versleten. Met een subsidie van ZonMW 
in het kader van het programma ‘Dierproeven be-

Bijdragen
Jaarlijks worden er in Nederland duizenden proefdieren 
speciaal gefokt en gedood voor onderwijsdoeleinden. Proef-
diervrij werkt samen met de Universiteit Utrecht en 
dierenartsen in de regio Utrecht om dit aantal proef-
dieren in het onderwijs terug te dringen. Door het li-
chaam van je overleden huisdier ter beschikking te 
stellen aan de Universiteit Utrecht vervangt jouw dier 
een proefdier. 
Wil je dat jouw dier na zijn overlijden een bijdrage le-
vert aan het terugdringen van het aantal proefdieren? 
Overleg dan met je dierenarts of neem een kijkje op 
www.proefdiervrij.nl \ wat doen wij? / dierdonorcodicil.

grensd’ hebben we drie nieuwe koeien kunnen maken. 
Het zijn modellen van de achterkant van een koe, in-
clusief de ingewanden gemaakt van plastic en rubber. 
Doordat we studenten eerst kunnen laten oefenen op 
deze modellen, hoeven we echte koeien veel minder 
belasten.”
 
3 V’s van dierexperimenten
Bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht wordt veterinair en medisch-biolo-
gisch onderzoek uitgevoerd. Naast experimenten op 
basis van cel- en weefselkweektechnieken, compu-
tersimulaties en menselijke vrijwilligers, worden ook 
dierexperimenten uitgevoerd. Dierexperimenten hel-
pen ons in belangrijke mate om kennis te ontwikkelen 
over hoe mensen (en dieren) functioneren, en dragen 
sterk bij aan de preventie, diagnose en behandeling 
van ziekten. Op zeer beperkte schaal worden proef-
dieren ook ingezet voor het onderwijs aan studenten 
en de training van medisch specialisten, onderzoekers 
en biotechnici. Indien er dierproeven worden uitge-
voerd, gebeurt dit op een verantwoorde manier. Dat 
betekent vooral dat met bij de Universiteit Utrecht 
zoveel mogelijk streeft wordt naar vervanging, ver-
mindering en verfijning, de zogenaamde 3 V’s van 
dierexperimenten.

Voor meer informatie: www.uu.nl/dierproeven


