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URINEONDERZOEK 

VAN JE KAT 
Stap 1 bij onzindelijkheid van je kat 

 

Onzindelijkheid kan een medische oorzaak hebben. 
Gedragstherapie heeft in dat geval geen nut. Altijd dus eerst de 
urine van je kat laten onderzoeken door de dierenarts. Maar hoe 
doe je dat? 
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Onzindelijkheid kan een medische oorzaak hebben. Gedragstherapie 
heeft in dat geval geen nut. Altijd dus eerst de urine van je kat laten 
onderzoeken door de dierenarts. Maar hoe doe je dat? 

 

De dierenarts heeft een beetje zo “vers” mogelijke urine nodig van je 
kat. Lever het meteen af bij de dierenarts (check de openingstijden). 
5 a 10 ml (1 a 2 eetlepels) is al genoeg.  
Hieronder lees je hoe de urine verkregen kan worden. 

- OPVANGEN 
De urine rechtstreeks opvangen door bijvoorbeeld een schone 
(soep)lepel, vrij van zeepresten, onder de 
staart  te houden tijdens het plassen.  
Het setje van Cat-i-Noir is hier speciaal voor 
ontwikkeld. Helaas lukt het bij de meeste 
katten niet om het zo op te vangen. Dit kan 
soms wel stap voor stap aangeleerd worden 
maar dat kost tijd. 

- KATKOR, KIT4CAT, PLASTIC, OF SCHOON FIJN (AQUARIUM) 

GRINT. 
Katkor zijn speciale kunststof kattenbakkorrels die geen vocht 
opnemen, bij de dierenarts verkrijgbaar. Kit4cat neemt ook geen 
vocht op en lijkt meer op zand, dus zullen de meeste katten dit 
eerder accepteren en gebruiken. Het is online te bestellen of te koop 
via sommige dierenartsen.  
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U kunt ook een aantal plastic tassen in snippers knippen of goed 
schoongewassen, zeepvrij, fijn grint gebruiken. Leeg de kattenbak en 
maak hem schoon (niet met chloor), goed spoelen met water om 
alle zeep resten te verwijderen en droog hem af. Leeg het zakje 
Katkor, Kit4cat de snippers of het grint in de bak. Wacht tot de kat 
geplast heeft.  
Indien je meerdere katten in 
huis hebt is het verstandig 
de andere katten geen 
toegang te geven tot de 
speciale kattenbak. De kat 
waarvan de urine 
opgevangen moet worden 
zal zo het meest op zijn 
gemak zijn en eerder van de bak gebruik maken.  
Zuig de urine op met de bijgeleverde pipet (katkor) en doe het in het 
buisje, sluit de dop en markeer het met een sticker. Gebruik je 
snippers of grint doe de urine dan met behulp van een spuitje of een 
schone lepel in een schoon, zeepvrij (jam)potje.  

Als de kat eerder poept dan plast moet de ontlasting zo snel 
mogelijk verwijderd worden om besmetting te voorkomen. 

De Katkor korrels kan je na gebruik schoon spoelen en drogen, zodat 
ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Een nieuw buisje en pipet zijn bij 
de dierenarts te verkrijgen. 

 

Een andere mogelijkheid is om een stevige plastic zak over de bak 
met grit te trekken. Grote kans dat de kat gewoon op het plastic 
plast. Zorg wel dat je de urine snel daarna in een potje doet, voordat 
de kat het plastic kapot krabt. 
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- OPNAME 
Lukt het niet op bovenstaande manier, dan bestaat de mogelijkheid 
om de kat door de dierenarts op te laten nemen en daar de urine op 
te vangen. De dierenarts gebruikt hiervoor ook de methode van de 
Katkor korrels of Kit4cat. 

- BLAASPUNCTIE 
Bij een kat lukt het vaak erg goed om bij een matig gevulde tot volle 
blaas direct een monster uit de blaas te nemen. Dit is een alternatief 
als het niet lukt om urine op te vangen of als dit teveel tijd kost of om 
een andere reden onmogelijk is. Het is een vlotte manier van urine 
verkrijgen. De blaas wordt tussen de vingers gehouden en tegen de 
buikwand gelegd, vervolgens wordt een naaldje in de blaas 
gestoken (punctie) en urine aangezogen. Dit wordt meestal goed 
getolereerd en heeft zeker de voorkeur wanneer de dierenarts 
steriele urine moet hebben voor een kweek. 

Het loont de moeite om de prijs van Katkor of Kit4cat te vergelijken 
met een bezoekje aan de dierenarts voor een blaaspunctie incl. een 
kort onderzoek van de kat. 

- WIST JE DAT? 
 De urine binnen 30 minuten onderzocht moet worden? Het kan 

desnoods 24 uur in de koelkast bewaard worden. Koelen en 
vertraging bij het urineonderzoek verhogen echter het aantal 
kristallen dat wordt vastgesteld. Koelen heeft geen invloed op 
de pH (zuurgraad) en het soortelijk gewicht (de concentratie 
van de urine). 

 Kristallurie (kristallen in de urine) een normale bevinding is bij tot 
75% van de katten die een commerciële droogvoeding voor 
katten krijgen? 
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 Een kat met blaasontsteking slechts enkele druppels urine per 
keer produceert? 

 Voor onderzoek naar het Syndroom van Cushing (teveel stress 
hormonen) is spontane urinelozing van de kat in zijn vertrouwde 
omgeving de beste manier om urine te verkrijgen. 

 Heeft de dierenarts tijdens het spreekuur urine nodig, dan kan 
hij/zij het beste eerst proberen om door middel van lichte druk 
op de blaas de kat te laten urineren. Indien dit niet lukt - 
bijvoorbeeld door tegenwerking van de kat- of indien steriele 
urine nodig is, dan is blaaspunctie de beste manier. 

 Bij een overvolle blaas ten gevolge van obstructie van de 
urinewegen zal er katheterisatie moeten plaatsvinden om de 
urinewegen passabel te maken. Het beste gaat dit onder 
narcose. 

- HULP NODIG? 
Kom je er met bovenstaande adviezen niet uit? Blijf niet tobben. 
Neem contact op met je dierenarts. 
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