Het veranderen van de voeding van uw kat
Waarom is het nodig om de voeding van uw kat te veranderen?
Uw dierenarts kan u aanbevelen om uw kat een ander of speciaal dieet te geven.
Dit kan nodig zijn, bijvoorbeeld om:
•
•
•
•
•

Uw kat te ondersteunen bij een bepaalde ziekte
(bijvoorbeeld suikerziekte of nierziekte)
Het gewicht van uw kat te controleren
Uw kat, die een gebrek aan eetlust heeft, te
verleiden om te gaan eten
Het herstel na operatie of bij ziekte te verbeteren
De voeding van uw kat op basis van zijn leeftijd en
zijn behoeftes, te verbeteren

Hoe wijzigt u de voeding van uw kat?
Sommige katten ontwikkelen een sterke voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen, maar na een paar
eenvoudige tips kan het veranderen van een dieet veel makkelijker gaan. Volg altijd het advies op van
uw dierenarts over hoe u een nieuw dieet kunt introduceren, maar dit zijn algemene suggesties:
•
•
•
•
•

•

Breng wijziging in het nieuwe dieet geleidelijk aan, gedurende 3-7 dagen (of zelfs nog langer
als u een zeer kieskeurige kat hebt).
Begin door het mengen van een kleine hoeveelheid van het nieuwe dieet met de oude voeding.
Als uw kat het nieuwe dieet accepteert, ga dan geleidelijk de hoeveelheid van het nieuwe voer
verhogen en tegelijkertijd de hoeveelheid van het oude voer afbouwen. Doe dit in een paar
dage tijd totdat alleen nog het nieuwe dieet wordt gegeven.
Als uw kat moeite heeft om aan het nieuwe dieet te wennen, zorg dan dat u met meer beleid
dit voedsel introduceert en neem hiervoor
een langere periode.
Bij gebruik van ‘nat’ (blik of zakje) voedsel:
het voer lichtjes opwarmen (tot
lichaamstemperatuur) ter verbetering van
de geur en smakelijkheid.
Als het wennen aan de nieuwe voeding
geleidelijk is gegaan, accepteren de meeste
katten een verandering van dieet, maar
neem contact op met uw dierenarts als u
hierover meer vragen heeft.

