
Informatie over kittens grootbrengen 

 

Tot ongeveer 5 weken kunnen kittens nog niet zelfstandig eten en drinken. 

Geef nooit koemelk: die bevat teveel Lactose en veroorzaakt darmproblemen. 

Als kittens pas geboren zijn moeten ze dag en nacht, om de 2 uur gevoed worden. Hiervoor heb 

je een druppelaartje of een zuigflesje met een speentje nodig en een speciale melkvoeding. Er 

zijn flesjes voor kittens in de handel. 

Na elke voeding moet het gebruikte materiaal goed gewassen en gesteriliseerd worden. 

Het speentje mag niet een te groot gat hebben, anders gaat het te snel en verslikken de kittens 

zich.  

Elk kitten heeft een automatisch zuigreflex. Dus niet forceren, laat het kitten zelf zuigen aan het 

speentje. Op die manier stimuleer je het drinken. Zorg ook dat ze voldoende drinken, hou het 

streepje op het flesje in de gaten. 

Beter een paar keer weinig drinken, zodat het erin blijft, dan teveel zodat ze gaan spugen of zich 

verslikken.  

Fleskittens oppakken als het voertijd is, en niet laten doorslapen: ze moeten in het ritme komen 

zodat ze aan de benodigde hoeveelheid voeding komen. 

Na iedere flesvoeding moeten de darmpjes en de blaas gestimuleerd worden om de ontlasting op 

te wekken. Dit moet je doen door met een warm vochtig doekje zachtjes over het anusje en de 

onderbuik te masseren. Dit is heel erg belangrijk en noodzakelijk om ontlasting te kunnen maken. 

Kittens moeten iedere dag ontlasting hebben en na iedere flesvoeding wat urine kwijt raken. 

De ontlasting mag niet te hard en niet te dun zijn. De eerste dagen na de geboorte is de 

ontlasting erg donker, daarna wordt de ontlasting lichter van kleur. Als ontlasting uit blijft, 

raadpleeg dan altijd een dierenarts omdat er anders een verstopping optreedt die moeilijk weer 

oplost. Dit geldt ook voor te dunne ontlasting: ook dat mag niet want dan verliezen ze te veel 

vocht.  

Als kittens geen moeder hebben is het nodig om ze goed warm te houden. De ideale temperatuur 

in de doos is als volgt:  

voor alle duidelijkheid, deze genoemde temperaturen moet je aanhouden als er geen 

moederpoes is. Met moederpoes wordt dit te warm en gaat moederpoes uit de doos of kist. 

1 week 30 graden  



2 weken 27 graden  

3 weken 24 graden  

4 weken en ouder 21 graden 

 

 

Voederschema 
Gewicht van 

kitten 
Hoe vaak Hoeveelheid 

100 - 200 gram om de 2 uur 
2,5 tot 5 ml met een maximum van 60  

ml. per dag. 

200-300 gram 
om de 2 à 3 

uur 

5 tot 12,5 ml met een maximum van 

120  

ml. per dag 

300-360 gram om de 3 uur 

12,5-15 ml met een maximum van 120 

ml  

per dag. 

360-420 gram om de 4 uur 

15 tot 30 ml met een maximum van 

200  

ml.per dag 

      

  

Spenen 

Voor kittens die met de fles worden grootgebracht, probeer je iets eerder te beginnen met vast 

voedsel, begin tijdens week vier.  

Voeg enkele dagen lang gepureerd vlees toe aan de flesvoeding. Speen de kittens dan op 

precies dezelfde manier als de natuurlijk opgroeiende kittens. 

Sommige kittens houden niet van vleespap en die gaan direct over op vast voedsel. De 

hoeveelheid kun je dan aanpassen naar behoefte. Kittens kan je best aanleren vast voedsel te 

eten door een klein beetje voedsel in hun mondje te steken. Dit herhaal je regelmatig tot ze het 

volledig aangeleerd hebben vast voedsel op te nemen. Wees tijdens die periode alert voor 

ondervoeding.  

 


