
 

Carnivoer – Groeien is geen wedstrijd  
 

CarniVoer gezondheid voor hond en kat 

De groeicurves, wat is normaal, ook wel het ‘’gemiddelde’’ en waar let je op?  
Het is vrij lastig om van een gemiddelde uit te gaan als je het hebt over een 
groeischema voor je pup of kitten. Er zijn immers zoveel factoren die meespelen. 
Ras, reu/teef, poes/kater, hoeveelheid beweging, enzovoorts.. 
 
Daarom gaan wij liever nooit uit van een gemiddelde maar kijken wij per individu. 
Groeien is namelijk geen wedstrijd!  
Een gemiddelde is natuurlijk wel fijn om als extra inzicht bij de hand te hebben maar 
zeker niet dé tool om te volgen als het gaat om de gezondheid en groei van je dier. 
Waar moet je dan wél op letten? En hoe weet je of er sprake is van een gezonde 
ontwikkeling? 
 
- Voelen. Als het om gewicht gaat raden wij altijd aan om te voelen. Een puppy en 
kitten heeft natuurlijk wel wat losser vel met wat schattige ‘’puppy/kitten-vetjes’’ Let 
op, puppy vetjes zijn natuurlijk heel schattig en knuffelbaar maar ze hoeven niet op te 

blijven stapelen Ook is het natuurlijk niet de bedoeling dat je pup/kitten te mager 
wordt, voel daarom regelmatig hoe het er voor staat. Door te voelen kun je ook de 
ontwikkeling van de spiermassa goed bijhouden. Dat is namelijk ook een mooie en 
belangrijke ontwikkeling voor je pup/kitten. 
 
- Herken de sprongetjes. Ook pups en kittens hebben te maken met ‘’sprongetjes’’ dit 
betekend dat er momenten in hun groei/ontwikkeling zijn dat ze ineens even rap 
kunnen gaan. Jij volgt bijvoorbeeld keurig de richtlijn hoeveel voer je moet geven en 
ziet ineens je pup/kitten magerder worden. Herken de sprongetjes en geef dan ook 
een extra portie per dag. Zodra de massa weer toeneemt kun je weer terug naar de 
geadviseerde hoeveelheid. 
 
Dus, observeren en voelen. Richtlijnen zijn er voor houvast maar blijf altijd naar het 
individu kijken. Groei kan even rustiger gaan en dan ineens weer sneller. Pas dus de 
hoeveelheid die je geeft ten alle tijden aan naar de behoefte van jouw dier. En 
onthoud; groeien is geen wedstrijd. 
Voelen moet trouwens niet zo een probleem zijn aangezien je pup of kitten nogal een 

hoog knuffelgehalte heeft  

 

https://www.facebook.com/CarniVoer/?__cft__%5b0%5d=AZUsZ9yl745uc5lhqgcwtErYh612VPowk7Y4UIzfW8Zz0n0kG1rQrO5qmx1hro7vykEoMEREYDV-ydThX6Y9T9McoV3bR89sW62ss78ZRKjT2NPn_VNyM1F_CiYoolKTYVoU_7LtntlnngYzlyqRH6EdurmKUk2Kj2osdOsV7xb6_1SfDDZdqmI_jE8NqYEjvAepMjyNyg27xxq0Su9niyyLwNJ8fQdqu6oTT10JhD2ukA&__tn__=-UC%2CP-y-R

