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e voeren in Westerse landen onze katten
al meer dan 50 jaar droge brokjes. Het is
makkelijk, relatief goedkoop en onze
katten doen het er goed op en kunnen er

oud mee worden. In een samenleving waar zelfs wei-
nig tijd is om voor jezelf te koken en na te denken
over natuurlijke en gezonde voeding lijkt dat ideaal:
de industrie zal wel weten wat gezond is voor onze
dieren is en weet prima hoe je voedsel voor huisdie-
ren moet maken. Er is zeker ook hier een groot ver-
schil in kwaliteit van de brokjes.

Kattenbrokjes zijn gemaakt van dierlijke vlees/vis
producten en zetmeel. Op de etiketten staat kip/kal-
koen/zalm enz. maar dat is meestal het kleinste deel
van het brokje. Het grootste deel is echter zetmeel:
rijst, graan, maïs, aardappel en vezels. Verder aange-
vuld met vitamines, mineralen en supplementen. Tot

slot komen de chemische geur, kleur en smaakstof-
fen en conserveringsmiddelen er bij, want de brokjes
moeten een vervaldatum hebben van 2 jaar. Zetmeel
is nodig om een brok te kunnen bakken op hoge tem-
peratuur, dat lukt niet met alleen een vleesproduct.
De kat wordt zo gedwongen grote hoeveelheden zet-
meel te eten, die eigenlijk niet in zijn natuurlijke menu
horen voor te komen.

Eigenaren letten vooral op de smakelijkheid van de
brok. Als een kat een brokje weigert dan koopt de ge-
middelde eigenaar een ander brokje wat de kat wel
lekker vindt. De acceptatie van het voer wordt niet al-
leen bepaald door de vlees of vissoort maar vooral
door de smaakstoffen die toegevoegd zijn. Uw kat is
dus niet gevoelig voor het merk of de prijs. Er is een
zware concurrentiestrijd tussen de fabrikanten van
diervoedsel: wie maakt het lekkerste voer. Helaas niet:
wie maakt het gezondste voer. Uw lieve huisdier beslist
dus meestal zelf wat hij uiteindelijk van u wil eten...

Katten zijn carnivoren, vleeseters. Ze hebben moeite
om grote hoeveelheden zetmeel te veteren. De darm,
de alvleesklier, het hele stofwisselingssysteen gaat
zich aanpassen aan deze te grote zetmeelinname. De
kwaliteit van de slijmvliezen en vooral van het im-
muunsysteem in de darm wordt minder. Jonge dieren
vertonen vaak tandvleesproblemen, hebben rond het
eerste levensjaar al tandsteen. Suikerziekte, diabetes
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type 2 wordt bij de mens een volksziekte, maar bij de
kat zien we ook steeds meer diabetes. Als je een kat
snel rauwe voeding geeft of een blikvoeding zonder
zetmeel, dan kan een kat met suikerziekte zelfs snel
genezen.

Brokjes zijn droog. Natuurlijk kattenvoer moet nat
zijn, prooidieren bestaan voor het grootste deel uit
water. Katten moeten dus
extra water kunnen drinken
als ze alleen droogvoer eten.
Veel katten doen dat niet
omdat ze “geprogrammeerd”
zijn op weinig water drinken.
Zo komt het dat veel huiskat-
ten  blaasklachten krijgen,
omdat ze veel te droog eten,
te weinig water drinken om te
compenseren. Te veel zetmeel binnenkrijgen waar-
door een verzwakt immuunsysteem kan ontstaan.
Verder spelen bij blaasklachten ook overgewicht en
stressfactoren een rol.

Sinds een aantal jaren kunnen onze huiskatten weer
zonder al te veel risico rauw eten. Er is inmiddels een
grote keus aan diepvriesvoeding waarbij geen gra-
nen, rijst en andere zetmeelproducten
nodig zijn.
De vleesvoeding is gemengd met gema-
len botten en groentes. Je hebt biologi-
sche producten waarbij zelfs de afkomst

bekend is. Probleem is vaak het omzetten van onze
katten op de rauwe voeding. Ze herkennen het voed-
sel vaak niet meer als voedsel. Geur en smaakstofjes
die vanaf de 3e levensweek al opgenomen zijn in
brokjes en blikvoeding, hebben hun verslavende
werk gedaan. Met wat trucjes en volhouden komen
we een heel eind.

Het valt ons op dat veel patiën-
ten met voedsel gerelateerde
ziektebeelden, makkelijk gene-
zen wanneer ze op rauwe
 voeding gezet worden. Over-
gewicht kan makkelijker be-
handeld worden met rauwe
voeding dan met speciale dië-
ten van brokjes met een over-
maat aan vezels en plantende-

len. Tandvlees- en tandsteenproblemen komen
dramatisch minder voor wanneer katten rauw gaan
eten. Ook chronische ontstekingsprocessen van
maag en darmen zijn makkelijker te behandelen met
medicijnen wanneer dieren rauw eten. Ook huidklach-
ten kunnen verdwijnen met verse rauwe voeding.

Dit alles betekent niet dat als uw kat ziek is en altijd
brokken eet, een dieetwisseling naar vers
en rauw eten meteen een oplossing is.
Afhankelijk van de duur en aard van het
probleem kan een omzetting naar rauwe
voeding een echte hulp zijn.

‘Sinds een aantal 
jaren kunnen onze

huiskatten weer
 zonder al te veel
 risico rauw eten.’

Wilt u meer weten wat het belang is van verse rauwe voeding 
voor de gezondheid van uw kat dan helpen we u graag. 

Meer informatie vind u op onze website: 
www.dierenkliniekwesterpark.nl 
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