
 

 

Tips voor  

een gelukkige kat! 
 

Wat kan je doen om je kat nog gelukkiger te maken?  

 

ETEN & DRINKEN 

 

• Zorg voor voldoende eet- en drinkbakjes verspreid doorheen het huis. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat katten meer drinken wanneer 

eten en drinken niet bij elkaar staan. Zet die bakjes dus gerust verder 

uit elkaar.  

• Heb je meerdere katten, voorzie dan ook extra eet- en 

drinkmogelijkheden. Je katten moeten makkelijke toegang hebben tot 

deze mogelijkheden, zonder daarbij per se een confrontatie met één 

van de andere katten aan te hoeven gaan.  

• Voorzie drinkbakjes die een voldoende ruime opening hebben. De kat 

moet kunnen drinken zonder dat haar snorharen de rand van het 

kommetje raken.  

• Sommige katten verkiezen stromend water. Een drinkfonteintje is in 

dit geval een aanrader.  

 

KATTENBAK 

 

• Voorzie een propere kattenbak, bij voorkeur zonder deksel. Een kat 

houdt zijn omgeving graag in de gaten van in de kattenbak. Met een 

deksel erop wordt dat moeilijk.  

• Zorg dat de kattenbak ruim genoeg is. De kat moet makkelijk kunnen 

ronddraaien in de bak, zonder daarbij de randen te raken. Met een te 

kleine bak, riskeer je trouwens dat de kat over de rand plast. 



 

 

• Heb je meerdere katten, voorzie dan altijd één kattenbak meer dan je 

katten hebt. Heb je 2 katten, voorzie dan 3 bakken verspreid doorheen 

het huis. Het idee hierachter is dat je katten makkelijk toegang hebben 

tot één van de bakken, zonder daarbij een confrontatie met één van 

de andere katten aan te hoeven gaan.  

• De meeste katten houden van zachte kattenbakvulling. Ideaal is 

klontervormende kattenbakvulling in de vorm van zand, waarin de kat 

goed kan graven. 

• Schep de kattenbakken minstens éénmaal per dag uit. Sommige 

katten weigeren een kattenbak te gebruiken waarin al ééns geplast is.  

• Vervang het zand in de bak wekelijks, en maak de bak volledig proper 

met heet water en bleekwater.  

• Zet eet- en drinkbakjes ver weg van de kattenbak. Wij eten immers 

ook niet graag op het toilet! ;-)  

 

HOE ZOU JE KAT JOUW HUIS INRICHTEN? 

 

• Sommige katten zitten graag op hoogte, terwijl anderen het graag op 

de begane grond houden. Kijk goed naar je kat, en zoek uit wat zijn of 

haar voorkeur is. Zit je kat graag op de grond, voorzie dan leuke slaap- 

en verstopplekjes op zijn favoriete plekjes. Gaat je kat graag bovenop 

kasten zitten, dan is het misschien tijd om een hoge klim- en krabpaal 

aan te schaffen waar je kat ongestoord kan uitkijken over zijn 

omgeving. Bovenop de kast is uiteraard even goed! Een warm mandje 

daar bovenop zal zeker in de smaak vallen!  

• Katten krabben erop los. Ze doen dit om hun nageltjes te scherpen, 

maar ook om hun geuren achter te laten op strategische plaatsen. 

Krabt je kat liever aan de zetel, en dan aan die nieuwe krabpaal, dan 

zit de kans erin dat de paal op een plek staat waar jouw kat niet per 

se zijn geur achter wil laten. Zet krabpalen daarom altijd op de 

looproutes van je kat, en bij voorkeur niet ergens in een hoek van de 

kamer.  



 

 

• Wil je een krabpaal aanschaffen, zorg er dan voor dat die voldoende 

hoog is. Je kat moet zich helemaal kunnen uitrekken tijdens het 

krabben. Mini-krabpaaltjes (waarvan er helaas nog steeds te veel 

verkocht worden), zijn echt geen aanrader!  

• Katten krabben graag verticaal, maar ook horizontaal. Schaf daarom 

een leuk krabplankje aan voor op de grond.  

 

 

Bovenstaande tips zorgen ervoor dat je kat zoveel mogelijk zijn natuurlijke 

gedrag kan tonen. Heb je een andere vraag, of heeft je kat toch een 

gedragsprobleem, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen! Ik help 

jullie graag verder!  

 

Veel succes!  
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