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Aandoeningen van 
de lagere urinewegen

bij katten 
(Feline Lower Urinary 
Tract Disease, FLUTD)
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De tekenen van FLUTD:

FLUTD is de verzamelnaam voor een 
groep aandoeningen die een ontsteking
van de lagere urinewegen veroorzaakt, 
met ziekteverschijnselen die lijken op 
de symptomen van blaasontsteking 
bij mensen. Deze aandoeningen kunnen
ook kristallen veroorzaken in de
urinewegen, die de doorgang van urine
kunnen belemmeren, met name bij 
katers. In ernstige gevallen kan dit leiden
tot nierbeschadiging.

Wat is FLUTD?

Behandelde onderwerpen:

• Tekenen van problemen van de lagere
urinewegen

• Oorzaken van FLUTD

• Voedingen die de aandoening kunnen helpen
verbeteren

Het voedsel dat uw huisdier eet speelt een belangrijke rol in zijn 
of haar algemene gezondheid en welzijn. Een voedzaam,
uitgebalanceerd voer is een belangrijk onderdeel van een actieve,
gezonde levensstijl.

Wanneer uw kat een urineweg- of een blaasaandoening
(verzamelnaam: FLUTD) heeft, is het nog belangrijker om de juiste
voeding te geven. In dit boekje wordt uitgelegd hoe voeding katten
met FLUTD kan helpen behandelen.

Het belang van voeding



Wanneer uw kat niet ontspannen urineert, kan dit door een
verstopping komen. Neem onmiddellijk contact op met uw
dierenarts aangezien deze aandoening fataal kan zijn.

Er is niet één enkele oorzaak voor FLUTD. Daarom zal uw dierenarts
waarschijnlijk diagnostische onderzoeken uitvoeren. Risicofactoren
van de ontwikkeling van FLUTD bij uw kat zijn onder andere:

Voedsel
Hoge gehaltes aan bepaalde mineralen in de voeding kunnen de
kans op kristalvorming in de urine verhogen. Magnesium en fosfaat
zijn componenten van het meest voorkomende kristaltype;
‘struviet’. Daarom is het belangrijk deze gehaltes zo laag mogelijk
te houden in het voer van uw kat.

Het voedsel dat uw kat eet heeft ook invloed op de zuurgraad (pH)
van de urine. En omdat struvietkristallen de neiging hebben zich te
vormen in urine met een lagere zuurgraad, en andere types in urine
met een hogere zuurgraad, is het belangrijk een voeding te geven
die de correcte pH in stand houdt om kristalvorming te voorkomen.

Thuisomgeving
Gebrek aan beweging, veel binnen blijven, verminderde
wateropname en vuile kattenbakken kunnen er toe leiden dat
katten minder vaak urineren. Dit kan leiden tot kristalvorming.
Katten zullen minder water drinken wanneer hun drinkbak niet vol
is, te klein is of dichtbij lawaaierige apparaten of de kattenbak
staat. Ze zullen minder vaak urineren als de kattenbak vuil is of
gedeeld moet worden, of als deze in een druk deel van het 
huis staat.

Lichaamsconditie
Te zware katten hebben
meer aanleg voor FLUTD.

Wat is de oorzaak 
van FLUTD?
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Waarschuwingstekenen herkennen:

Als uw kat FLUTD heeft, kan hij of zij zich zeer ongemakkelijk
voelen. Een verstopping kan buitengewoon gevaarlijk zijn en het is
dus van levensbelang dat de tekenen van deze aandoening worden
herkend. Neem daarom contact op met uw dierenarts wanneer u
één van de veel voorkomende tekenen opmerkt.

Heeft mijn kat FLUTD?
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Voor katten met FLUTD die is gerelateerd aan minder vaak
voorkomende kristaltypes

Voor katten met calciumoxalaatkristallen of -stenen

Voor katten met overgewicht en struviet-gerelateerde FLUTD

Geformuleerd voor het oplossen van struvietblaasstenen

Voor katten met de meest voorkomende, 
struviet-gerelateerde FLUTD

Uw dierenarts zal een Prescription Diet voer aanbevelen dat
voldoet aan de specifieke behoeften van uw kat.

Deze voedingen bevatten verschillende combinaties van
voedingsstoffen en mineralen die alle nutritionele
onevenwichtigheden die kunnen bijdragen aan FLUTD bij uw kat,
corrigeren. Het voer kan ook helpen eventueel aanwezige kristallen
in de urinewegen van uw kat op te lossen en terugkeer
te voorkomen.

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om over te schakelen op een
ander voer in het Hill’s Prescription Diet FLUTD-assortiment.

Het Prescription Diet™

FLUTD-assortiment

Wij zijn ervan overtuigd dat uw huisdier zal
genieten van Hill’s Prescription Diet voer. 
We hebben er zelfs zoveel vertrouwen in dat
we een 100% tevredenheidsgarantie bieden.

Hill’s Prescription Diet is speciaal samengesteld om dieren met
gezondheidsproblemen te helpen behandelen. Ondersteund door
uitgebreid klinisch bewijs, is het het meest betrouwbare en
vertrouwde assortiment in zijn soort.

Hill’s™ Prescription Diet™

Uw dierenarts zal een Prescription Diet voer aanbevelen dat de
correcte urine-pH-balans in stand houdt en de vorming van
kristallen helpt te voorkomen. Katten met FLUTD hebben een
langdurige behandeling nodig, daarom is het raadzaam, blijvend
voer uit het Prescription Diet FLUTD-assortiment te geven. Doordat
het zeer smakelijk is, is het overschakelen op Hill’s gemakkelijk. En

omdat het waar voor uw geld biedt, zult u
waarschijnlijk zelfs merken dat het
minder kost dan het vorige voer 

van uw huisdier.
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✓ Raadpleeg onmiddellijk uw dierenarts wanneer u vermoedt dat
uw kat FLUTD heeft 

✓Geef alleen het door uw dierenarts aanbevolen voer

✓Vraag uw dierenarts om advies over het combineren van 
droog- en blikvoer

✓Geef kleine hoeveelheden van het aanbevolen voer in plaats van
restjes of hapjes

✓ Zorg altijd voor veel schoon vers water en moedig het drinken
van meer water aan

✓Houd kattenbakken schoon en uit de buurt van de etensbak 
van uw kat

✓Bespreek de thuisomgeving van uw kat met uw dierenarts, die u
kan adviseren hoe u het gedrag van uw kat kunt beïnvloeden om
de aandoening te verbeteren

✓Neem contact op met uw dierenarts wanneer de tekenen niet
verbeteren of terugkeren

Uw controlelijst

VOEDINGSADVIES

Voer:

Dagelijkse hoeveelheid:

Aantal maaltijden per dag:

Hoe lang:

Vervolgafspraak:


