
Protocol bijvoeren kittens met kunstmelk 

Algemeen 
De kittens moeten dagelijks gewogen worden op een keukenweegschaal. Het gewicht en de groei 
van de kittens is immers de meest betrouwbare manier om te monitoren of ze voldoende drinken. 
De eerste 24 uur mag het kitten niet afvallen maar wel in gewicht gelijk blijven, daarna moet het 
kitten minimaal 10gr per 24 uur aankomen. 
Vanaf de 4e week mogen de kittens rustig gaan wennen aan vast voedsel. Bijvoeren met kunstmelk 
blijft nodig totdat de kittens volledig gespeend zijn naar vaste voeding. 

Vetoquinol Milkocat poeder 200gr 

Bereiding 
- Met geleverd flesje: vul het flesje met poeder tot aan de lijn “powder”. Voeg warm water toe

tot aan de lijn “water” en sluit het flesje af met de speen. Schud het flesje grondig tot een
glad mengsel en voeg opnieuw water toe tot aan de lijn “water”.

- Met een andere fles van thuis: los 1 deel poeder op met 2 delen water. Ook dit goed
schudden tot een glad mengsel.

Toediening 
- Geef de melk op lichaamstemperatuur (rond de 37 graden).
- Maak een gaatje in de tip van de speen en voer ze m.b.v. de speen. Vanaf 3wk leeftijd kunt u

de voeding via een bakje geven. Wanneer voeden middels de speen niet lukt en ze nog niet
zelfstandig kunnen drinken, dan moeten de kittens gesondeerd worden. Zie hiervoor het
protocol “sondevoeding puppies en kittens”.

Dosering 
- Het aantal voedingen per dag hangt af van de leeftijd van de kittens. De te geven

hoeveelheid wordt aangepast aan het gewicht. Zie onderstaande doseringstabel.

Leeftijd (weken) 1 2 3 4 5 

Aantal voedingen per dag 8 7 6 5 4 
Gemiddeld dagelijks volume 

(ml/100 gram LG) 25 25 25 25 25 

Grenswaarden per dag 
(ml/100 gram LG) 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

LG = lichaamsgewicht 

De kittens moeten dus per 100gr lichaamsgewicht, 25ml per dag krijgen. Dit komt neer op 0,25ml per 
gram. Dit kunt u als volgt uitrekenen: 

- Kitten van 2wk, 300gr: 0,25 x 300 = 75ml per dag. Dit moet op deze leeftijd volgens de tabel
verdeeld worden over 7 giften. 75ml/7 = afgerond 11ml per gift. Dit kitten moet dus 7 keer
per dag 11ml kunstmelk krijgen.



- Kitten van 4 weken, 480gr: 0,25 x 480 = 120ml per dag. Dit moet op deze leeftijd volgens de
tablet verdeeld worden over 5 giften. 120/5 = 24ml per gift. Dit kitten moet dus 5 keer per
dag 24ml kunstmelk krijgen.

Verdeel de giften over de dag. De voedingen moeten ook ’s nachts worden voortgezet. Weeg de 
kittens elke dag en pas de hoeveelheid die ze moeten krijgen aan aan het gewicht. Geef in ieder geval 
niet meer dan 200gr poeder per kitten per dag. 




