
 

Aanpassingen voor katten met artrose 
Helaas worden onze katten ook ouder, en blijven ze niet voor altijd jong. Artrose is een 
veelvoorkomend probleem bij de senioren, en ondanks dat er weinig aan te doen is, kunnen 
we onze oudjes wel helpen om het allemaal wat gemakkelijker te maken. In dit artikel 
bespreek ik niet wat je medisch gezien kan doen voor je kat. Hier is je dierenarts voor. 

Artrose en symptomen 

Artrose is slijtage aan de gewrichten. Dit kan in alle gewrichten voorkomen: de rug, heup, 
knie, ellenboog en schouders. En zodra artrose op gang komt in een gewricht, verergert dit 
altijd. (mcvoordieren.nl) 

De symptomen zijn: 

• Veel slapen 
• Springt niet meer op de vensterbank (of gebruikt een opstapje) 
• Gebruikt de krabpaal minder 
• Slechtere vachtverzorging 
• De kat kan een kort lontje krijgen naar mens en dier 
• Aaien over de rug kan pijnlijk zijn 
• Minder liggen, langer blijven staan 
• Minder interesse tonen in dingen die hij vroeger leuk vond (bijv. spelen) 
• Veel aan gewrichten likken 
• Niet meer opgetild/aangeraakt willen worden 
• Onzindelijkheid (als de bak in gaan pijn doet aan de gewrichten) 

Houdt altijd in gedachten, katten zijn meesters in het verbergen van pijn! 

Denkt u dat uw kat artrose heeft? Doe dan de onderstaande test. 

 

Een kat met artrose in huis… 

Als er bij de dierenarts gebleken is dat je kat artrose heeft én je kat pijnstillers en/of andere 
medicijnen gekregen heeft, kun je het ook thuis wat gemakkelijker maken voor je kat. De 
gewrichten kunnen wat stijf worden na momenten van rust, en het springen zal ook niet zo 
makkelijk meer gaan. Door hier en daar wat aan te passen in huis, maak je het net wat 
makkelijker voor je kat. 

https://www.mcvoordieren.nl/katten-artrose-test
https://www.mcvoordieren.nl/artrose-kat
https://www.mcvoordieren.nl/katten-artrose-test


 

Lage instap/randen kattenbak 
Voor katten met artrose kan een kattenbak met een hoge rand lastiger zijn om in te komen. 
Gebruik dus een kattenbak die een lage instap heeft, of lage randen. Zorg er daarnaast ook 
voor dat de kattenbak altijd makkelijker te bereiken is. Dus niet eentje hoog op zolder, 
waardoor je kat met stijve gewrichten 2 keer een trap op moet. Maar verdeelt over de 
woning heen. 

Opstapje bij kattenluikje 
Komt je kat nog steeds buiten? Dan kan een opstapje aan beide kanten van het kattenluikje 
eventueel ook helpen. Op die manier hoeft de kat niet veel moeite te doen. 

Krabpalen 
Als je kat nog graag gebruik wil maken van de krabpaal, bied dan ook horizontale plekken 
aan. Dit is minder belastend voor de kat (afhankelijk van waar de artrose zit). Bij een 
horizontale krab-plek ligt het zwaartepunt meer bij de buik, en druk op de voorpootjes. 
Terwijl bij een verticale krab-locatie dit meer op de onderrug en de achterpootjes zit. Bied 
dus altijd keuzes aan. 

Meer eet en drink bakjes 
Plaats meer eet en drink bakjes door het huis heen, zodat het makkelijker te bereiken is voor 
je kat. Zorg er dus voor dat katten niet helemaal naar beneden of boven hoeven te gaan om 
bij hun eten of drinken te komen. 

Maar ook voor katten zonder artrose is dit een top tip. 

Vacht onderhoud 
Ook met het onderhouden van de vacht kan de kat wat moeite mee krijgen, dus help hem 
dit te onderhouden. Weet je niet zo goed hoe? Dan heeft Wendy Govers-van Thiel een 
handig boek voor je: Klitvrije kat, zo doe je dat! 

Warmte 
Katten met kunnen artrose kunnen stijve gewrichten krijgen en meer pijn ervaren bij 
vochtigheid en kou. Zorg er dus voor dat het binnen aangenaam blijft in temperatuur. De 
meeste katten liggen ook graag op warme plekken. Die warmte kan voor hun gewrichten 
prettig zijn, waardoor ze minder pijn kunnen ervaren. Er zijn verschillende warmte matjes en 
kussens te koop (zoals de snugglesafe). 

Speciale mandjes 
Ook bestaan er voor katten orthopedische mandjes die gemaakt zijn van memory foam. Met 
memory foam word het gewicht van de kat evenwichtig verdeelt op het kussen, waardoor 
de druk op de gewrichten afneemt. 
 
Zorg er altijd voor dat bedjes, mandjes en favoriete lig0plekjes makkelijk te bereiken zijn! 

Tapijtjes en antislip 
Tapijtjes zorgen er voor dat een kat beter grip krijgt en minder snel uitglijd. Heb je plankjes 

https://www.cats-only.nl/boek/
https://www.zooplus.nl/shop/honden/slaapplaats/kussen/vanpluche/60142


 

aan de muur, of springt hij graag op de boekenkast of op een andere gladde oppervlakte? 
Plaats op die plekken anti-slipmatjes. 

Catification voor senioren 
Heb je je huis helemaal aangepast voor je kat, of wil je dat graag doen? Ook al is je kat nog 
niet zo oud en heeft hij geen artrose? Houd er dan rekening mee dat dat de plankjes niet te 
ver weg van elkaar hangen. Zodat een oudere kat op leeftijd met stramme gewrichten ook 
nog steeds makkelijk naar een ander plankje (of iets anders) kan springen. 

Natuurlijk kun je hier ook aan denken als je andere dingen plaatst voor je kat, waarbij ze een 
sprongetje moeten maken.. 

Opstapjes 
Heeft je kat favoriete plekjes die hoog zijn? Ligt hij graag in het zonnetje op de vensterbank 
of komt hij graag bij jullie op bed in de avond? Zorg voor een opstapje bij onder andere de 
vensterbank, het bed, de krabpaal of andere plekken waar hij vaak komt. 

Zo min mogelijk stress 
Stress kan net als bij katten ook zorgen voor spierspanningen. De spieren raken gespannen, 
en hierdoor kan een kat (en een mens) minder soepel bewegen en stijve spieren krijgt. door 
de stijve spieren komt er druk en dus extra belasting op de gewrichten. (mens en gezondheid) 

Zorg er dus thuis voor dat er zo min mogelijk stress is voor uw kat om op dat vlak ook de 
gewrichten een beetje te ontlasten. 

Aaien en optillen 
Heeft je kat artrose in bijvoorbeeld de rug, dan kan aaien over de rug of op andere plekken 
waar artrose zit, pijnlijk zijn. Hetzelfde geld voor optillen. Aai op plekken waar je kat geaaid 
wilt worden (de wangen, voorhoofd en nek zijn vaak favoriete plekjes), maar let ook goed op 
hun lichaamstaal. Komt je kat naar je toe en geeft hij aan dat hij geaaid wil worden, of loopt 
hij weg als je je hand uitsteekt of hem aanraakt? Maar ook tijdens het aaien is het van 
belang om je kat zijn lichaamstaal te observeren. Zodat je kan stoppen voor hij er genoeg 
van heeft of als hij daar pijn ervaart. 

Eet en drink bakjes op een verhoging 
Door de drink en eet bakjes op een verhoging te zetten, hoeft de kat niet meer door zijn 
poten te gaan en niet meer zijn rug te buigen. 

Overgewicht 
Heeft je kat overgewicht? Dan is het goed om samen met een dierenarts of een 
voedingsdeskundige (voor katten) te bespreken hoe je hem het beste kan laten afvallen. 
Want al het extra gewicht wat hij met zich meedraagt, belast ook zijn gewrichten. 

Geschreven door:  
Dianda van Gunst 
Kattengedragsadviseur 
https://kattigekatten.nl 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/172980-stress-en-gewrichtsklachten-wat-is-de-relatie.html
https://kattigekatten.nl/

	Artrose en symptomen
	Een kat met artrose in huis…

