
 

 

 

Wat is een haarbal? 
Een kat braakt zijn eigen haar uit 
 
Katten hebben een dikke harige vacht. Om die vacht te verzorgen likken ze zichzelf. Maar 
bij dat likken is er een probleem. 

Dit is Sven, 

Hij heeft een vraag. 

Laatst zag hij een vies dingetje in de kamer liggen. 

Nu wil hij graag weten: Wat is dat? 

Dat zou ik ook wel willen weten. 

Dit is Filos de kat. 

Ik ben Claudette, de dierenarts van Filos. 

En wat is dit? 

Dat is een haarbal van een kat. 

Getsie! Ja, vies he? 

Het lijkt niet eens op een bal. 

In de maag is het wel een bal. 

Maar omdat hij hem uitbraakt, moet het door de slokdarm... 

en wordt het zo'n langwerpig, vies, slijmerig drolletje. Bleh! 

Ik trek wel even mijn handschoenen aan. Zou ik zeker doen. 

Zoals je kunt zien is het bijna alleen maar haar. 

Ieuw! Maar er zitten ook een beetje etensresten... Ieuw! 

en slijm...Ieuw! En soms ook wat kattengras tussen. Ieuw! 

Er komt een lucht vanaf... Getsiederrie! 

Nooit geweten dat die katten van die smerige beesten waren! 



 

 

 

Een kat is heel schoon van zichzelf. 

Hij kan echt wel een aantal uren per dag ermee bezig zijn om zichzelf schoon te likken. 

Dan kan je wat haren in je maag krijgen. 

En dat haar, dat moet eruit? 

Of hij kotst hem vanzelf uit, of soms hebben ze wat hulp nodig... 

zoals een beetje kattengras. Ieuw! 

En van dat kattengras gaat hij kotsen? 

Ja, vies, he? Haha! 

Ja, behoorlijk! 

En als je daar nou per ongeluk in trapt met je blote voeten? 

Ik denk dat het een beetje glibberig en slijmerig en... Niet prettig. 

Heb je dat zelf wel eens gehad? Nee, ik heb geen kat! 

Laat me raden, jij bent een hondenmens. Ja, ik heb 'n hond. Oh.. 


