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Katten zijn van nature geen planteneters, maar soms bijten ze uit verveling aan een

bloemblaadje of drinken ze het water uit de vaas. Dat lijkt onschuldig, maar sommige

plantensoorten zijn voor katten al in kleine hoeveelheden giftig. "Ik ben me wild

geschrokken."

Marre Meijerink belde op 11 juni de dierenarts toen ze merkte dat haar kat Evie lusteloos was

en een gele vlek op haar oor had van het boeket op tafel, waar ook een lelie in zat.

"Ik las per toeval een bericht op Facebook waarin katteneigenaren werden gewaarschuwd

voor het gevaar van lelies. Ik heb direct naar de dierenarts gebeld, die me adviseerde zo snel

mogelijk langs te komen."
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Bij binnenkomst bleken de nierwaarden van Evie verhoogd en moest ze aan een infuus.

Onbehandeld kan een lelievergiftiging bij katten binnen 12 tot 36 uur leiden tot nierfalen. "Bij

acuut nierfalen kan het zijn dat de nieren geen urine meer produceren, katten overleven dat

over het algemeen niet", legt de dierenarts van Evie, Suzanne van der Woude Lemmens, uit.

In Nederland zijn planten de voornaamste oorzaak van vergiftigingen bij katten, waarvan lelies

de meeste intoxicaties veroorzaken, blijkt uit de jaarcijfers van het Nationaal Vergiftigingen

Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht, een informatiecentrum voor artsen en dierenartsen. Het

NVIC krijgt jaarlijks zo'n vijfhonderd telefoontjes van dierenartsen over katten met een

(vermoede) planten- of bloemenvergiftiging.

Giftige huisplanten die het vaakst gemeld worden:

Lilium spp. (leliesoorten): veroorzaakt acuut nierfalen.

Hydrangea spp. (hortensiasoorten): veroorzaakt maag- en darmklachten: braken,

lusteloosheid en diarree.

Spathiphyllum spp. (lepelplantsoorten): veroorzaakt irritatie, zwelling en pijn in en rond

de bek, overmatig kwijlen, braken, moeite met slikken.

Tulipa spp. (tulpsoorten): veroorzaakt braken, lusteloosheid, diarree en overmatig

kwijlen.

Narcissus spp.: veroorzaakt braken, overmatig kwijlen, diarree; in ernstige gevallen

convulsies, lage bloeddruk, trillingen en hartritmestoornissen.

Aloe vera: veroorzaakt braken, lusteloosheid en diarree.

Ook andere bloemen en planten kunnen gevaarlijk zijn voor katten, waaronder de

dieffenbachia, een populaire tropische kamerplant die, net als lelies, ernstig orgaanfalen

veroorzaakt. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

staat een uitgebreide lijst van welke planten en bloemen giftig zijn voor huisdieren.

Moet ik me om alle kamerplanten zorgen maken?

“Heel veel planten smaken bitter en vies en daar beginnen katten meestal niet

aan.”

Joris Robben, dierenarts

https://www.licg.nl/katten/verborgen-gevaren-van-planten-voor-katten/#giftige-planten


"De meeste katten blijven van nature bij giftige planten uit de buurt”, zegt dierenarts Joris

Robben, hoofd van de afdeling Spoed- en Intensieve zorggeneeskunde voor

gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht.

"Heel veel planten smaken bitter en vies en daar beginnen katten meestal niet aan." De reden

dat lelies vaak worden genoemd, legt hij uit, heeft vooral te maken met de ernst van de

vergiftiging, die de dood tot gevolg kan hebben. Daarnaast zijn - ook zonder stamper - de

bladen van de lelie, de stengels en zelfs het water in de vaas giftig voor katten.

De nierwaarden van kat Evie zijn nog steeds verhoogd, maar Meijerink was er op tijd bij. "In

het begin nam ik het mezelf erg kwalijk. Ik ben me wild geschrokken en ben erg opgelucht dat

ik snel heb gehandeld. Evie heeft het overleefd en mijn doel is nu om anderen te waarschuwen

voor het gevaar van lelies."
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Kattengras nemen! Op internet staan lijsten met welke planten voor katten giftig zijn.
En zorgen dat je kat niet de terreur van de buurt wordt

Ria1 2 uren geleden
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Respect  Reageer 

En zorgen dat je kat niet de terreur van de buurt wordt.

Deel  Rapporteer 

Respect  Reageer 

Het kan ook stress zijn van katten!
Of het voedingspatroon aanpassen.

Deel  Rapporteer 

els_bon 4 uren geleden

Respect 5  Reageer 

Bijzonder dat kattenbaasjes in de reacties hieronder het normaal vinden dat hun “lieverd” bij
hun buren zorgen voor overlast en dat nog normaal vinden ook.

Neem je verantwoordelijkheid en zorg dat je huisdier de buurt niet tot overlast is.

Deel  Rapporteer 

Ep_Oorkleppie 7 uren geleden

Respect 1  Reageer 

Inderdaad. Ik heb bijna 30 jaar katten gehad en die bleven mooi in de tuin. Heel eenvoudig
afgezet met wat schuin gaas.

Deel  Rapporteer 

Petriz 6 uren geleden

Respect 3  Reageer 

Het lijken me eerder verhaaltjes van getergde buren, in een poging een terechte discussie
op te wekken. Sommige reacties zijn gewoon hilarisch grappig.
Ik ben zelf grote kattenliefhebber, heb er ook 2. Maar die maken alleen mijn eigen huis tot
hun jungle. Elke kat die ik ooit in mʼn leven heb gehad, kwam alleen in eigen tuin buiten.
Aan een veilig tuigje aan de katrol. De twee die ik nu heb willen gek genoeg niet eens
buiten. Al mʼn pogingen ze ook tuin-tuig te kunnen maken ten spijt.
Toch ligt mʼn gazonnetje vol kattenstront, andermans katten, helaas. De beestjes zelf
neem ik niets kwalijk, als je de deur uit gezet wordt om maar je gang te kunnen gaan, dan
doe je dat ook.

Mijn kat, mijn verantwoordelijkheid.
Voor wat betreft mʼn huisplanten, die heb ik een poos geleden vervangen door best mooie
nepperds. Scheelt ook in water geven.

Deel  Rapporteer 

Haha_Hihi 5 uren geleden ᾨä Ǵỹ ḙḫӢḙḅǨᾩ



Respect 2  Reageer 

ik heb tuis een flinke pol kattengras in een pot in de woonkamer staan zodat mijn katten dat
eten ipv kamerplanten.

Deel  Rapporteer 

casper_stempvoort 8 uren geleden

Respect 7  Reageer 

Mijn kat schijt in de tuin bij de buren,vreet alle planten aan in de buurt,kruipt door open staande
ramen naar binnen,eet nesten leeg in bomen,komt altijd met dode vogels binnen,dat is mijn
poes ze heet pirat.Maar komt altijd thuis en gaat ronkend op mijn schoot zitten.En dan geef ik
haar een aai,je bent mijn kat,lieverd.

Deel  Rapporteer 

Bingowings 21 uren geleden

Respect 4  Reageer 

Mijn kat doet dat ook, vist uit de vijver van de buren en krabt hun megazwembad kapot.
Heerlijk dat ie lekker zn gang kan gaan en thuis komt eten en slapen.

Deel  Rapporteer 

Ja_Zekers 20 uren geleden

Respect 4  Reageer 

We houden van katten zoals ze zijn,het zijn tijgers,en ze zijn mensenvrienden.

Deel  Rapporteer 

Bingowings 20 uren geleden

Respect 12  Reageer 

Da's niks, mijn kat kauwt bomen om, drinkt hele vijvers leeg, krabt schuttingen door en
eet de buren op. En daarna komt ie weer ronkend op schoot liggen. Maar ik durf er niks
van te zeggen...zolang het de buren maar zijn, en niet ik.

Deel  Rapporteer 

Bez 9 uren geleden

Dit lijkt me net een beetje overdreven, maar wel een mooi verhaal!

Ja_Zekers 7 uren geleden



Respect  Reageer  Deel  Rapporteer 

Respect  Reageer 

Goh mijn buren zijn blij met mn schijtfabriekengeen last meer van muizen en ratten
wel wonen achteraf laats heeft een van van mn helden nog een marter bij mn auto
weggejaagd mn waakpoes

Deel  Rapporteer 

IekieNovaf2 6 uren geleden

Respect 2  Reageer 

Nu een kat bij mij in de tuin kan een emmer ijskoud water over zich heen krijgen,
zomer en winter. Bij je houden die beesten. Het is zo eenvoudig je tuin goed af te
zetten. Mijn katten zijn altijd in de tuin gebleven. Zo asociaal en dan huilen als die
wordt plat gereden. Jammer voor het beestje, voor de eigenaar eigen schuld dikke
bult.

Deel  Rapporteer 

Petriz 6 uren geleden

Toon meer reacties

Respect 1  Reageer 

Mijn katten vinden het opgraven van pas geplante plantjes een van de leukste dingen die
ze kennen. Het lijkt soms wel alsof de buren er rekening mee houden, zoveel als die
planten!! Onlangs hebben ze een hond genomen maar die zit nu altijd binnen als mijn
katten actief zijn buiten. Ze hebben 'm flink te grazen gehad dus die lobbes kent nu zijn
plek: fijn bij het baasje op de bank !

Deel  Rapporteer 

De_broer_van_Henk 6 uren geleden

Respect  Reageer 

@de broer
Dus jij bent er trots op dat andere mensen overlast ervaren van jouw huisdieren.

Dat vind ik dan weer een hele asociale instelling.

Deel  Rapporteer 

Bart_Alpha 59 minuten geleden



Net binnen

16�56 Russell neemt het op voor Albon: 'Ze zorgen ervoor dat hij een idioot lijkt'

16�33 Twitter moet namen delen van vrouwen die Bieber beschuldigen van verkrachting

https://www.nu.nl/net-binnen
https://www.nu.nl/formule-1/6065287/russell-neemt-het-op-voor-albon-ze-zorgen-ervoor-dat-hij-een-idioot-lijkt.html
https://www.nu.nl/achterklap/6065283/twitter-moet-namen-delen-van-vrouwen-die-bieber-beschuldigen-van-verkrachting.html


16�33 Twitter moet namen delen van vrouwen die Bieber beschuldigen van verkrachting

16�27 Dwalende ster slaat 'kroon' van zwart gat weg

16�27 Diepzeevissen verstoppen zich door huid die vrijwel al het licht absorbeert

16�26 Zijn de sterke werkwoorden in het Nederlands op weg naar uitsterving?

Meest gelezen

1. Duitse politie arresteert 'der Wald-Rambo' na dagenlange klopjacht

2. Zoon Sylvie Meis en Rafael van der Vaart verhuist naar vader in Denemarken

3. Brand in historische kathedraal in Franse stad Nantes onder controle

4. Lichaam dat bij Ameland is gevonden is van vermist Duits meisje

5. Experts: RIVM en ministerie raakten 'vermengd' tijdens coronacrisis

Meer nieuws

Nieuwsvideo's

Nieuw-Zeelandse agenten voeren haka uit voor
overleden collega

Britse piloot filmt noodlanding na afbreken
bagageluik

https://www.nu.nl/achterklap/6065283/twitter-moet-namen-delen-van-vrouwen-die-bieber-beschuldigen-van-verkrachting.html
https://www.nu.nl/wetenschap/6065190/dwalende-ster-slaat-kroon-van-zwart-gat-weg.html
https://www.nu.nl/wetenschap/6065189/diepzeevissen-verstoppen-zich-door-huid-die-vrijwel-al-het-licht-absorbeert.html
https://www.nu.nl/wetenschap/6065187/zijn-de-sterke-werkwoorden-in-het-nederlands-op-weg-naar-uitsterving.html
https://www.nu.nl/meest-gelezen
https://www.nu.nl/buitenland/6065157/duitse-politie-arresteert-der-wald-rambo-na-dagenlange-klopjacht.html
https://www.nu.nl/achterklap/6065174/zoon-sylvie-meis-en-rafael-van-der-vaart-verhuist-naar-vader-in-denemarken.html
https://www.nu.nl/buitenland/6065207/brand-in-historische-kathedraal-in-franse-stad-nantes-onder-controle.html
https://www.nu.nl/binnenland/6065154/lichaam-dat-bij-ameland-is-gevonden-is-van-vermist-duits-meisje.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6065183/experts-rivm-en-ministerie-raakten-vermengd-tijdens-coronacrisis.html
https://www.nu.nl/meest-gelezen
https://www.nu.nl/videos/voorpagina-playlist
https://www.nu.nl/281872/video/nieuw-zeelandse-agenten-voeren-haka-uit-voor-overleden-collega.html
https://www.nu.nl/281867/video/britse-piloot-filmt-noodlanding-na-afbreken-bagageluik.html
https://www.nu.nl/281868/video/energiecentrale-in-israel-haalt-duizenden-kwallen-uit-toevoerkanaal.html
https://www.nu.nl/281865/video/maxima-reikt-appeltjes-online-uit-niet-op-paleis-wel-oranje.html


Energiecentrale in Israël haalt duizenden kwallen
uit toevoerkanaal

Máxima reikt Appeltjes online uit: 'Niet op paleis,
wel oranje'

NUadverteren

Feedback

Voorpagina

Economie

Sport

Tech

Media en Cultuur

Overig

Regio

Contact met de redactie

Colofon

Copyright

Disclaimer

Privacy en cookiebeleid

Klachten / Feedback

Adverteren

Apps

https://www.nu.nl/281868/video/energiecentrale-in-israel-haalt-duizenden-kwallen-uit-toevoerkanaal.html
https://www.nu.nl/281865/video/maxima-reikt-appeltjes-online-uit-niet-op-paleis-wel-oranje.html
https://bit.ly/3gW80Po
https://bit.ly/3gW80Po
https://www.nu.nl/
https://www.nu.nl/economie
https://www.nu.nl/sport
https://www.nu.nl/tech
https://www.nu.nl/entertainment
https://www.nu.nl/overig
https://www.nu.nl/regio
https://www.nu.nl/redactie.html
https://www.nu.nl/colofon.html
https://www.nu.nl/copyright.html
https://www.nu.nl/disclaimer.html
https://www.nu.nl/privacy-en-cookiebeleid.html
https://www.nu.nl/klachten.html
https://www.nuadverteren.nl/
https://www.nu.nl/mobiel.html


Werken bij NU.nl

Volg ons op

   

© 2020 DPG Media Digital B.V.
| NU.nl onderdeel van DPG Media Magazines groep

https://www.nu.nl/over-nu
https://www.instagram.com/nu.nl/
https://www.facebook.com/NUnl
https://www.twitter.com/NUnl
https://www.nu.nl/rss
https://www.dpgmediamagazines.nl/

