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Begrijp de urinewegen van uw 
kat

Erachter komen dat uw kat lijdt aan een urinewegaandoening, kan 
erg verontrustend zijn, vooral omdat problemen met de urinewegen 
soms een medische noodsituatie kunnen zijn, of telkens terugkeren 
en onaangenaam zijn voor uw kat. Hoewel de oorzaken van 
urinewegproblemen complex zijn, kunt u gerust zijn: er zijn een 
aantal eenvoudige stappen die u kunt nemen om uw kat te helpen 
zich beter te voelen. 

Indien u vermoedt dat uw kat FLUTD zou kunnen hebben, dan is het 
belangrijk dat u met uw kat een bezoek brengt aan uw dierenarts. 
Hij kan u enkele diagnostische testen adviseren om naar de 
onderliggende oorzaak te zoeken, zodat u er zeker van kunt zijn dat 
uw kat de juiste behandeling krijgt. Voor een langdurige behandeling 
van FLUTD is het het meest effectief dat een 'holistische' benadering 
wordt toegepast. Dit omvat:

• Verhoog de inname van water 

• Veranderen en verrijken van de omgeving 

• Voeding: geef een specifieke dieetvoeding die 
is samengesteld voor de dieetbehandeling van 
urinewegproblemen

Wat is Feline Lower Urinary 
Tract Disease (FLUTD)?

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) is een veel voorkomende 
aandoening bij katten. Katten zijn slechte drinkers en ze produceren 
urine die sterk geconcentreerd is. Als gevolg daarvan zijn ze vatbaarder 
voor urinewegproblemen.

Er zijn verschillende onderliggende oorzaken van FLUTD. De meest 
voorkomende oorzaak is Feline Idiopathische Cystitis (FIC). Idiopathisch 
betekent simpelweg dat de oorzaak niet bekend is. Een dierenarts 
zal de diagnose FIC pas stellen wanneer andere oorzaken zijn uitgesloten.

FLUTD kan ook worden veroorzaakt door kristallen of stenen die 
bestaan uit zouten die van nature in de urine van katten voorkomen. 
Struviet en calciumoxalaat komen het meeste voor. Ze kunnen 
aangroeien en blokkade van ieder deel van de urinewegen veroorzaken.
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Veel voorkomende 
urinekristallen bij katten

Urine wordt geproduceerd door de nieren. Er kunnen zich kristallen 
of stenen vormen die de uitstroom van urine in ieder deel van de 
urinewegen kunnen blokkeren.

Nieren

Mogelijke locatie  
van urinekristallen  
of -stenen

Microscopisch uiterlijk van veel voorkomende 
urinekristallen:

Struvietkristallen

Calciumoxalaatkristallen

Urineleider

Urinebuis

Blaas
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Wat zijn de verschijnselen van 
FLUTD?

• Moeite met plassen

• Miauwen tijdens het plassen

• Overmatig likken van het genitale gebied

• Buiten de kattenbak plassen

• Bloed in de urine

• Angstig, nerveus of agressief gedrag (bij sommige katten)

Urinestenen worden gewoonlijk opgespoord of bevestigd door middel 
van een röntgenonderzoek of een echo. Uw dierenarts zal waarschijnlijk 
ook enkele urine- en bloedtesten adviseren om te zoeken naar 
onderliggende oorzaken.

Waarschuwing! Katten met een volledige blokkade van de urinewegen 
zullen steeds angstiger worden en overstuur raken. Een blokkade 
van de urinewegen is een noodsituatie en u dient uw kat onmiddellijk 
naar een dierenarts te brengen om te worden behandeld.

Sommige katten meer dan 
andere?

Risicofactoren die bijdragen aan FLUTD omvatten:

• Weinig consumptie van water

• Overgewicht of obesitas

• Steriliseren, castreren, vooral bij mannetjeskatten

• Binnenkatten met weinig of geen mogelijkheden om 
naar buiten te gaan

• Onvoldoende lichaamsbeweging

• Emotionele of omgevingsstress

• Stress doordat er meerdere katten in huis zijn of door 
plotselinge veranderingen in de dagelijkse routine
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Hoe wordt FLUTD behandeld?

Afhankelijk van het type urinestenen zullen ze moeten worden 
opgelost of chirurgisch worden verwijderd.  Een speciaal ontwikkelde 
dieetvoeding (zoals PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline 
UR St/Ox Urinary™) kan helpen bij het oplossen van aanwezige 
struvietstenen.

Voeding is belangrijk

Feline UR St/Ox Urinary is samengesteld op wetenschappelijke basis 
om aanwezige kristallen en stenen (struviet) in de urineblaas te 
helpen oplossen. Feline UR St/Ox Urinary helpt ook het risico 
verminderen dat urinestenen zich weer opnieuw vormen in uw kat 
(zowel struviet als calciumoxalaat), en kan ook bijdragen aan het 
behandelen van Feline Idiopathische Cystitis. 

Het is voor wat betreft voedingsstoffen een complete dieetvoeding 
met een geweldige smaak, verkrijgbaar in verschillende smaken zodat 
uw kat van iedere maaltijd kan genieten en u er gerust op kunt zijn 
dat ze de dieetvoeding ook op de lange termijn zal accepteren. De 
effectiviteit van Feline UR St/Ox Urinary bij de behandeling van FLUTD 
is bevestigd met behulp van de analysemethode voor RSS, waarmee 
de hoeveelheid in de urine aanwezige kristallen wordt bepaald. De 
"St/Ox"-claim in de naam van Feline Urinary benadrukt de werkzaamheid 
van de dieetvoeding ter bevordering van een urinesamenstelling 
die zal helpen bij het oplossen van struvietstenen, en het risico op 
de vorming van nieuwe calciumoxalaat- en struvietstenen zal 
verminderen.

Het verhogen van de waterinname is ook een belangrijk punt bij 
de behandeling van FLUTD. Toevoegen van natte voeding aan de 
actuele dieetvoeding i.v.m. de urine, in de vorm van bijvoorbeeld 
een zakje of een blikje, kan helpen om de urine te verdunnen.
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Voordelen voor uw kat wanneer 
u Feline UR St/Ox Urinary geeft

Om het risico op de vorming van struviet- en 
oxalaatkristallen en -stenen te verminderen.

Oplossen van struviet 

Bevordert het oplossen van struvietstenen in de 
urine.

Matige hoeveelheid calorieën*

Om te helpen een ideaal lichaamsgewicht te 
behouden (obesitas is een risicofactor voor FLUTD).

Tips om het terugkeren van FLUTD in uw kat te helpen  
verminderen:

1.  Geef een speciale veterinaire voorgeschreven dieetvoeding, zoals 
Feline UR St/Ox Urinary.

2. Voeg natte voeding toe aan de actuele voeding om de water-
inname van uw kat te verhogen.

3.  Stimuleer uw kat om water te drinken door een drinkbak van 
metaal of van aardewerk te gebruiken in plaats van een plastic 
drinkbak. Plastic kan een bijsmaak geven en de smaak van het 
water bederven. Of stimuleer uw kat om te drinken door een 
waterfontein te gebruiken.

4.  Controleer regelmatig de lichaamsconditie van uw kat. Indien 
hij overgewicht heeft, dan kan uw dierenarts u helpen om te 
beginnen met een programma voor gewichtsverlies.

5.  Stimuleer lichamelijke inspanning door speeltjes, een krabpaal, 
enz. te geven, en speel dagelijks met uw kat.

6.  Zorg voor zo min mogelijk grote veranderingen in de routine van 
uw kat om iedere vorm van stress te laten afnemen.

7.  Zorg voor voldoende kattenbakken (doorgaans één voor iedere 
kat, plus eentje extra) op een rustige, veilige plek in het huis.

8. Introduceer een nieuwe voeding geleidelijk over een periode 
van 5 tot 10 dagen.

9.  Geef kleine maaltijden meerdere keren op een dag.

Met St/Ox urinezekerheid 

* Droge samenstelling en natte voeding in zakjes
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Purina: een naam waar u op 
kunt vertrouwen 

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS hebben een gedegen 
wetenschappelijke achtergrond. De nieuwste bevindingen op het 
gebied van voeding zijn toegepast om u te voorzien van de meest 
innovatieve en effectieve samenstellingen. 

Met Feline UR St/Ox Urinary natte en droge producten kunt u er 
zeker van zijn dat uw kat zal profiteren van een optimale voeding 
terwijl tegelijkertijd ook de urinewegaandoening wordt behandeld.

Voedingsrichtlijnen voor  
Feline UR St/Ox Urinary

Dit voedingsprogramma wordt slechts als richtlijn geadviseerd.  
Stel het bij om uw kat op zijn optimale lichaamsgewicht te houden. 
Zorg er te allen tijde voor dat er vers drinkwater in een schone 
drinkbak beschikbaar is. Gebruik het enkel zoals aangegeven door 
uw dierenarts.

Aanbevolen tijdsduur voor gebruik: Voor het oplossen van struvietstenen 
wordt een initiële voedingsperiode van 5-12 weken geadviseerd. Bij 
langdurig gebruik wordt een initiële voedingsperiode tot 6 maanden 
geadviseerd, maar de kat dient regelmatig opnieuw te worden 
beoordeeld zoals geïndiceerd door de onderliggende aandoening.
VOEDINGSAANBEVELINGEN: 

Voor iedere kg lichaamsgewicht meer, voed 15 g droge voeding of 1/2 
blikje per dag extra. 

Dagelijkse hoeveelheid voeding

Lichaams- 
gewicht 

(kg)

Droge 
voeding 
(g/dag)

Natte 
voeding 
(blikjes/

dag)

Natte 
voeding 
(zakjes/

dag)

Combinatie van 
droge voeding en 

blikjes

Combinatie van 
droge voeding en 

zakjes

Droge 
voeding 
(g/dag)

Blikjes/
dag

Droge 
voeding 
(g/dag)

Zakjes/
dag

2 30 ²/3 1+½ 10 ½ 25 ½

3 45 1 2+½ 25 ½ 35 1

4 65 1+¹/3 3+½ 15 1 50 1

5 80 1+²/3 4 35 1 50 2

6 95 2 5 50 1 50 3

7 110 2+¹/3 6 70 1 65 3

8 125 2+²/3 6+½ 85 1 85 3
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Uw dierenarts:

Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts of met  
Nestlé Purina PetCare, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen,  

van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur 
0800 - 022 83 83 (gratis)  

www.purina.nl/proplan/veterinarydiets

Alle aanwijzingen voor PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets in deze brochure zijn bedoeld ter ondersteuning  
van het dieet van honden en katten met de genoemde aandoeningen en sluiten medische zorg niet uit.  

Veterinaire voeding moet worden gegeven onder toezicht van een dierenarts. ®R
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