
Veterinary Care Nutrition 

Gezondheidsvoeding 
van de dierenarts 

voor uw kitten
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Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe huisgenoot! 

Een kitten in huis is een fantastische gebeurtenis. De basis voor 
een jarenlange vriendschap en een goede relatie tussen u en uw 
kitten wordt gelegd in het eerste levensjaar. Met de juiste voeding, 
een consequente opvoeding en een goede verzorging zal uw kitten 
opgroeien tot een gezonde en sociale huisgenoot. Met behulp van 
deze folder willen wij u graag informeren over de juiste voeding voor 
uw kitten. 

De ontwikkeling van een pas geboren kitten tot volwassen kat duurt 
ongeveer een jaar. Royal Canin heeft voor dat eerste levensjaar van 
uw kitten een speciaal assortiment voedingen ontwikkeld. Deze 
voedingen houden rekening met de specifieke gevoeligheden die 
kittens gedurende hun eerste levensjaar kunnen hebben. Zo heb-
ben kittens tijdens de groei een gevoelige spijsvertering en ze kun-
nen last hebben van het gebit tijdens het wisselen.
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Gevoelige spijsvertering
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De spijsverteringscapaciteit 
van een kitten ontwikkelt zich 
geleidelijk tijdens de groei en 
het volume van de maag is in 
het begin nog zeer beperkt. 
Kittens kunnen vet beter 
verteren dan zetmeel omdat 
de enzymen voor de zet-
meelvertering nog niet vol-
doende worden aangemaakt. 
Wanneer het vermogen om 
zetmeel te verteren groeit, 
vermindert het vermogen 
om lactose (melksuiker) te 
verteren.
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Verminderde afweer

Het kitten bevindt zich rond het spenen in een gevoelige periode, 
die ook wel het ‘immuniteitsgat’ wordt genoemd. In deze periode 
neemt de hoeveelheid antilichamen die via de moedermelk is ver-
kregen geleidelijk af, terwijl de aanmaak van antilichamen door de 
jonge kat zelf nog onvoldoende op gang is gekomen. In deze kri-
tieke periode heeft het kitten dus onvoldoende afweerstoffen tegen 
ziektekiemen, wat kan leiden tot virale en bacteriële infecties, met 
name van het maagdarmkanaal (diarree).

Hoeveelheid
antistoffen

in het bloed

Antistoffen 
afkomstig 
van de moeder

Minimale
hoeveelheid

aan antistoffen

Antistoffen 
aangemaakt
door een kitten

PERIODE MET 
VERMINDERDE WEERSTAND

4de week 12de week

Totaal aan 
antistoffen 

Immuniteitsgat
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Gezondheidsvoeding van uw dierenarts

Babycat Milk
Van geboorte 

tot spenen
Moederloze kittens

Weaning
Van 4 weken 

tot 4 maanden

Growth
Van 4 tot 12  
maanden of
tot castratie

Royal Canin heeft voor het eerste levensjaar van uw kitten een spe-
ciaal assortiment voedingen ontwikkeld. Deze voedingen houden 
rekening met de specifieke gevoeligheden die kittens gedurende 
hun eerste levensjaar kunnen hebben.

De voedingen zijn zodanig samengesteld, dat zij aansluiten bij de 
voedingsbehoeften van uw kitten. Door al op jonge leeftijd met deze 
voedingen te beginnen, kunt u uw kitten ondersteunen tijdens deze 
belangrijke periode. Uw dierenarts kan u vertellen welke voeding 
het beste aansluit bij de specifieke behoeften van uw kitten.

Wij wensen u heel veel plezier met uw kitten!



Pediatric Weaning - van 4 weken tot 4 maanden

WEANING
PEDIATRIC

leeftijd 
kitten

gewicht 
kitten (kg)

hoeveelheid voeding
gram maatbeker

1 maand 0,35 - 0,6 25 - 35 2/8 - 3/8

2 maanden 0,8 - 1,2 40 - 50 3/8 - 4/8

3 maanden 1,4 - 2,1 50 - 65 4/8 - 5/8
4 maanden Growth

Drachtige poes 3 kg: 50-80g/dag (4/8-6/8 maatbeker/dag)
Drachtige poes 5 kg: 80-130g/dag (6/8-12/8 maatbeker/dag)
Lacterende poes: voeding ad libitum beschikbaar stellen

6

Verpakking: 
2kg

Belangrijkste eigenschappen

- Ter ondersteuning van de 
afweer tegen ziektes dienen 
kittens een aantal maal ge-
vaccineerd te worden. Deze 
voeding bevat een speci-
fieke cocktail van antioxi-
danten die de natuurlijke 
weerstand ondersteunt.

- Speciale voedings¬vezels 
dragen bij aan een optimale 
spijsvertering.

- De speciale brokjes kunnen 
-ook tijdens het wisselen- 
makkelijk worden opgeno-
men. Daarnaast hebben de 
brokjes een schurende en 
daardoor reinigende wer-
king op het gebit. 



Pediatric Weaning - van 4 weken tot 4 maanden

WEANING
PEDIATRIC

leeftijd van 
het kitten 
(weken)

gewicht van 
het kitten (kg)

hoev. voeding blik/dag
aantal 

maaltijden/dagvolw.gew. 
3kg

volw.gew. 
5kg

3 0,25-0,4 geleidelijke overgang
4 0,35-0,6 geleidelijke overgang
5 0,48-0,7 3/4 1 5
6 0,6-0,9 3/4 1 4-5
7 0,7-1,0 3/4 1 4
8 0,8-1,2 1 11/4 3-4

12 1,4-2,1 11/4 12/4 3
16 1,8-2,75 11/4 13/4 2-3
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Blik: 195g

Belangrijkste eigenschappen

- Ter ondersteuning van de 
afweer tegen ziektes dienen 
kittens een aantal maal ge-
vaccineerd te worden. Deze 
voeding bevat een speci-
fieke cocktail van antioxi-
danten die de natuurlijke 
weerstand ondersteunt.

- Speciale voedingsvezels 
dragen bij aan een optimale 
spijsvertering.



Pediatric Growth - van 4 -12 maanden of tot castratie

GROWTH
PEDIATRIC

leeftijd van 
het kitten (maanden)

gewicht van 
het kitten (kg)

hoeveelheid voeding
g/dag maatbeker/dag

1 0,35-0,6 25-35 2/8-3/8

2 0,8-1,2 40-55 3/8-5/8

3 1,4-2,1 55-70 5/8-6/8

4 1,8-2,8 55-80 5/8-7/8

6 2,4-3,9 60-85 5/8-7/8

9 2,9-4,8 60-80 5/8-7/8

10 3-5 60-80 5/8-7/8

11 3-5 60-80 5/8-7/8

12 3-5 60-80 5/8-7/8
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Verpakking: 
2kg - 4kg

Belangrijkste eigenschappen

- Speciale voedingsvezels 
dragen bij aan een optimale 
spijsvertering.

- Ter ondersteuning van de 
afweer tegen ziektes dienen 
kittens een aantal maal ge-
vaccineerd te worden. Deze 
voeding bevat een speci-
fieke cocktail van antioxi-
danten die de natuurlijke 
weerstand ondersteunt.  

- De speciale brokjes kunnen 
-ook tijdens het wisselen- 
makkelijk worden opgeno-
men. Daarnaast hebben de 
brokjes een schurende en 
daardoor reinigende wer-
king op het gebit.



Pediatric Growth - van 4 -12 maanden of tot castratie

GROWTH
PEDIATRIC

leeftijd van 
het kitten 
(maanden)

gewicht van 
het kitten (kg)

hoev. voeding g/dag
aantal maaltijden/

dagvolw.gew. 
3kg

volw.gew. 
5kg

1,5 0,6-0,9 145 192 4-5
2 0,8-1,2 169 225 3-4
3 1,4-2,1 215 290 3
4 1,8-2,75 230 320 2-3
5 2,1-3 235 330 2-3
6 2,4-3,9 240 340 2-3
7 1,8-2,79 240 340 2-3
8 1,8-2,79 240 340 2-3
9 2,9-5 240 335 2-3

10 2,9-5 235 330 2-3
11 2,9-5 235 330 2-3
12 2,9-5 235 330 2-3
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Portieverpakking: 100g

Belangrijkste eigenschappen

- Speciale voedingsvezels 
dragen bij aan een optimale 
spijsvertering.

- Ter ondersteuning van de 
afweer tegen ziektes dienen 
kittens een aantal maal ge-
vaccineerd te worden. Deze 
voeding bevat een speci-
fieke cocktail van antioxi-
danten die de natuurlijke 
weerstand ondersteunt.  
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Geleidelijk overschakelen

Iedere verandering van voeding moet geleidelijk gaan om de darm-
flora de tijd te geven zich aan de nieuwe voeding aan te passen. Een 
te snelle overgang van de ene op de andere voeding kan een onvol-
ledige vertering van de voeding veroorzaken en in de dikke darm 
leiden tot het vasthouden van te veel vocht. Hierdoor ontstaat eerst 
dunne ontlasting en vervolgens diarree. Dit kan bij kittens leiden 
tot groeistoornissen en bij volwassen katten de algemene conditie 
verminderen.

Ook overvoeding kan diarree veroorzaken. Zorg er daarom voor dat 
u de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid geeft en beslist niet meer. 
Wij raden een periode van 7 dagen aan voor een soepele  
overgang. U kunt het onderstaande schema gebruiken om 
de hoeveelheid oorspronkelijke en nieuwe voeding tijdens de  
overgangsperiode te bepalen. 

Dag 1 en 2: 
75% huidige voeding  +  25% nieuwe voeding

Dag 3 en 4: 
50% huidige voeding  +  50% nieuwe voeding

Dag 5 en 6: 
25% huidige voeding  +  75% nieuwe voeding

Dag 7 en volgende: 
100% nieuwe voeding



Als uw kitten ouder wordt
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Als het kitten de leeftijd van 6 á 8 maanden bereikt heeft, kiezen de 
meeste eigenaren ervoor om het dier te laten castreren. Uw dieren-
arts is de aangewezen persoon om u uitleg te geven over de manier 
waarop castratie wordt uitgevoerd en wat voor uw kitten de meest 
geschikte leeftijd is voor deze ingreep. Het is aan te bevelen om 
direct na de castratie over te schakelen op speciale voeding voor de 
jonge, gecastreerde kat. Deze voeding kan bijdragen tot het behoud 
van een gezond gewicht.

Royal Canin biedt voor jonge, gecastreerde poezen en katers Neu-
tered Satiety Balance. Voor katten met een gevoelige huid en/of 
vacht is er Skin&Hairball. 

Alle Veterinary Care Nutrition voedingen zijn uitsluitend verkrijg-
baar bij uw dierenarts. In de folder ‘Gezondheidsvoeding van de die-
renarts voor uw kat’ vindt u meer informatie over de Veterinary Care 
Nutrition range voor de volwassen kat.



Uitsluitend verkrijgbaar bij uw dierenarts

Voor meer informatie:

 
Royal Canin Nederland BV

Productvoorlichting en Service 
Postbus 63 • 5460 AB  Veghel • Tel.: 0413–318400  

info@royalcanin.nl • www.royalcanin.nl

20
3 

00
7/

11
01

/1
3.

00
0


