
 
 
 

MIJN KAT EET RARE DINGEN OP!  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De neiging om oneetbare voorwerpen op te eten, noemen we pica. De naam komt van de 
Latijnse naam voor ekster (pica pica). Eksters zijn nieuwsgierige vogels en onderzoeken alles 
wat nieuw is. Hoewel het een fabel is dat eksters blinkende voorwerpen verzamelen en zelfs 
zouden eten, eten ze vrijwel alles, van dierlijke oorsprong tot plantaardig voedsel. 

KAUWEN VERSUS PICA 
Met name jonge katten kauwen op allerlei voorwerpen, denk hierbij aan kabels, tapijt, leren 
voorwerpen, kleding of planten. Ook (verpakte) voedselrestanten kunnen heel aantrekkelijk 
zijn. Dit kauwen is onderdeel van normaal exploratief (onderzoekend) gedrag. (Volwassen) 
katten die alleen op materialen kauwen, doen dit vooral op plastic en (in mindere mate) op 
papier en rubber. Sommige katten echter kunnen materialen ook daadwerkelijk opeten. 
Voorwerpen die het meest ingeslikt worden zijn veters, touwtjes, plastic, karton en papier. 
Daarnaast slikt meer dan de helft van de katten die op wol of textiel sabbelen, het materiaal 
ook in. Het inslikken van oneetbare voorwerpen kan voor ernstige problemen zorgen. Het 
komt regelmatig voor dat een voorwerp operatief verwijderd moet worden om ernstige 
schade aan tong, keel, slokdarm of maagdarmkanaal te voorkomen of om een 
levensgevaarlijke darmverstopping op te heffen. 
 
OORZAAK ONBEKEND 
De oorzaak van pica is nog onbekend. Mogelijke oorzaken zijn exploratief gedrag, een 
(onbewust) belonende reactie van de eigenaar, medische problemen, stress, verveling, het 
blijven bestaan van oraal kittengedrag (sabbelen) en genetische factoren. Van Siamezen en 
Oosterse katten is bekend dat ze een voorkeur hebben voor sabbelen op of eten van wol. 
(Extreme) honger in afwezigheid van voedsel kan soms ook leiden tot het opeten van 
oneetbare voorwerpen. Bij recent uitgevoerd onderzoek werd geen relatie gevonden tussen 
pica en geslacht, speenleeftijd, omgevingsverrijking of voerfrequentie. Wel was er bij katten 
met pica ook vaker sprake van kauwen, likken of zuigen op eigen lichaamsdelen. Katten die 
pica vertoonden, hadden minder vaak een ad libitum voerschema (zoveel als je wilt) dan 
katten die geen pica vertoonden. Een andere opvallende bevinding was dat katten met pica 
vaker naar buiten konden dan katten uit de controlegroep, terwijl juist gedacht werd dat 
pica meer bij binnenkatten voorkomt.  
 
ADVIEZEN 
Omdat er op het moment geen duidelijke oorzaak voor pica is aan te wijzen, is het belangrijk 
om risicofactoren voor het optreden van pica te minimaliseren. Zorg dat uw kat geen voor 
hem gevaarlijke voorwerpen of materialen kan bemachtigen, bied geschikt speelgoed aan en 
berg speeltjes op na gebruik. Bij katten die een sterke kauwbehoefte hebben, kan het onder 
begeleiding aanbieden van bijvoorbeeld gedroogd vlees helpen. Het verhogen van de 
voerfrequentie (meerdere kleine porties verdeeld over de dag) en het aanbieden van 
vezelrijke voeding die voor een langer verzadigingsgevoel zorgt, kan helpen eventuele 
hongergevoelens te voorkomen. Bij plotseling overmatig kauw-, lik- of eetgedrag kan het zijn 
dat er een medische oorzaak voor het gedrag is. Het is dan belangrijk uw kat door uw 



dierenarts te laten onderzoeken. Als er sprake is van verdenking van obsessief gedrag kan 
uw dierenarts u doorverwijzen naar een kattengedragstherapeut.  
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