
Katten kunnen gedrag vertonen waar de eigenaar last van 
heeft. Het kan gaan om plassen in huis, overmatig mauwen, 
krabben aan de bank of agressief gedrag naar een andere kat 
in huis. De eigenaar heeft vaak al van alles geprobeerd om het 
probleem opgelost te krijgen en wanneer dit niet lukt neemt 
hij contact op met een kattengedragstherapeut. In dit artikel 
leggen we je uit wat wij als gedragstherapeuten kunnen doen 
om gedragsproblemen op te lossen. 

Gedrags-
problemen 
komen niet uit 
de lucht vallen

en de kat gaat op zoek naar andere plekken om te plassen. Om 
het gedragsprobleem op te kunnen lossen, zal in ieder geval de 
blaasontsteking behandeld moeten worden. Daarnaast kunnen ook 
gedragsadviezen nodig zijn omdat het dier geleerd heeft op andere 
plekken te plassen. 

Gedragsproblemen waarbij een medische oorzaak (nog) 
niet is vastgesteld 
Er zijn ook gedragsproblemen waar de dierenarts (nog) 
geen medische oorzaak voor heeft gevonden en waarbij je 
denkt dat medische oorzaken ook niet aan de orde zijn. Veel 

gedragsproblemen kunnen ontstaan 
doordat katten niet of beperkt in 
staat zijn om met bepaalde aspecten 
in hun dagelijkse bestaan om te 
gaan. Dit kan liggen in de relatie 
met de eigenaar, andere katten in 
huis of buitenshuis of veranderingen 
waarmee het dier geconfronteerd 
wordt. Wanneer deze situatie 
lang voortduurt, krijgt het dier 
veelal te maken met chronische 
stress. Chronische stress kan het 

afweersysteem aantasten waardoor de kat ziek kan worden. Of hij 
gaat afwijkend gedrag vertonen om met de situatie om te gaan. 
Denk bij voorbeeld aan het overmatig likken en bijten van de vacht 
waardoor de kat kale plekken krijgt. Op deze manier ontstaat er 
een negatieve spiraal die het welzijn van de kat aantast. 
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Tijdens een huisbezoek maken we 
een analyse van het probleemgedrag, 
waarbij we kijken wat de reden is dat de 
kat dit gedrag toont (prikkels), wanneer 
en waar hij dit gedrag toont (context) en 
waarom (motivatie). Zoals bijvoorbeeld 
bij Frits die binnenshuis urine sproeit 
tegen de ramen en de deur naar de tuin, 
waarbij hij ook het gordijn meepakt 
(probleemgedrag). Dit doet hij bij het 
zien van vreemde katten in de tuin (de 

prikkel) en vooral ‘s avonds na 21.00 uur wanneer de kater van de buren 
de tuin inkomt (context). 

Waarom sproeit Frits? 
Er kunnen diverse factoren een rol spelen, maar in dit geval is de 
behoefte om zijn territorium af te bakenen de belangrijkste reden dat 
Frits dit gedrag toont. Hij maakt door middel van het verspreiden van 
zijn urine kenbaar aan andere katten dat dit zijn territorium is. Wanneer 
een kat in huis territoriaal markeert, zie je vaak dat dit langs de randen 
van het territorium gebeurt. 
Een belangrijk verschil is overigens dat probleemgedrag voor het dier 
zelf natuurlijk soorteigen gedrag is (sproeien in huis als markeergedrag). 
Maar het is gedrag waar de eigenaar last van heeft. Bij afwijkend gedrag 
is er sprake van gedrag dat niet natuurlijk en soorteigen is en waar de kat 
zelf ook last van heeft (bijvoorbeeld staartjagen). 

Gedragsproblemen waarbij een medische oorzaak 
een rol speelt
Soms spelen medische oorzaken een rol bij het ontstaan van 
een gedragsprobleem. Denk bijvoorbeeld aan een kat met een 
blaasontsteking die buiten de bak gaat plassen omdat het pijn doet 
wanneer hij op de bak gaat. De bak wordt dan geassocieerd met pijn 

“Wanneer de 
draaglast van een 
kat groter is dan zijn 
draagkracht, zal hij 
minder goed in staat 
zijn om de met de 
situatie om te gaan.”

Anneke van den Burg en Kirsten Meijer 
hebben beiden een praktijk als gedragstherapeut 
voor katten. Ze zijn aangesloten bij Tinley 
Gedragstherapie voor Dieren en schrijven 
artikelen over kattengedrag gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten.

AnnekeKirsten
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Coping capacity
Met de Engelse term coping capacity 
bedoelen we de wijze waarop en de 
mate waarin het dier in staat is om om 
te gaan met het dagelijkse bestaan en de 
veranderingen die zich hierin voordoen. 
Met andere woorden: hoe goed kan het 
dier zich redden en aanpassen aan nieuwe 
situaties. Een goede socialisatie is een 
belangrijke randvoorwaarde voor de 
‘coping capacity’ van een dier. Er zijn twee 
belangrijke socialisatiefasen (3 tot 8 en 8 
tot 16 weken) in het leven van een kitten. 
Een goede socialisatie houdt in dat 
kittens in de eerste weken van hun leven 
regelmatig op een positieve manier aan 
zo veel mogelijk verschillende prikkels 
worden blootgesteld. Denk hierbij aan 
mensen, dieren, gebruiksvoorwerpen en 
geluiden. Kittens wennen zo aan allerlei 
prikkels en leren dat ze er niet bang 
voor hoeven te zijn. Op deze manier 
worden ze sociale dieren die met mensen 
kunnen samenleven. Een kat die minder 
goed gesocialiseerd is, zal over het 
algemeen minder goed kunnen omgaan 
met veranderingen en hier angstiger 
of agressiever op kunnen reageren. Hij 
heeft over het algemeen ook een minder 
goed ontwikkeld stresssysteem waardoor 

hij sneller stress ervaart. Een goede 
socialisatie garandeert echter niet dat 
de kat altijd met iedere situatie goed 
kan omgaan en geen stress ervaart. Een 
kat kan namelijk ook allerlei heftige en 
traumatische ervaringen en veranderingen 
meemaken, waardoor hij ander gedrag 
gaat tonen. 

Draaglast en draagkracht
Wanneer we kijken naar probleemgedrag 
en afwijkend gedrag, dan kunnen we dat 
ook bekijken vanuit het perspectief van 
wat de kat aan kan (draagkracht) en wat 
hij te dragen heeft (draaglast). Wanneer 
de draaglast van een kat groter is dan zijn 
draagkracht, zal hij minder goed in staat 
zijn om de met de situatie om te gaan. Dit 
heeft tot gevolg dat de kat stress ervaart. 
Wanneer deze situatie langdurig aanhoudt 
is de kans groot dat hij probleemgedrag of 
afwijkend gedrag gaat vertonen.

De praktijksituatie van Poekie
Als gedragstherapeuten komen wij situaties 
tegen waar het dier niet goed meer in staat 
is om met de gegeven situatie om te gaan. 
Een voorbeeld uit de praktijk is Poekie, een 
kat wiens dagelijks leven ernstig verstoord 
raakt. Poekie woont samen met zes andere 

katten en vier honden. De eigenaren 
zorgden goed voor hun dieren. Plotsklaps 
doet zich een ingrijpende verandering 
in het kattenleven van Poekie voor. De 
eigenaren verdwijnen plotseling uit haar 
leven en de zeven katten belanden in het 
asiel. Na enige weken wordt Poekie uit 
het asiel gehaald en komt ze in een geheel 
nieuwe situatie terecht. Ander huis, andere 
eigenaar, een zoontje en een al aanwezige 
huiskat. Poekie begint zich snel daarna kaal 
te krabben en te likken. In eerste instantie 
haar nek en vervolgens ook de staart. Uit 
het lichamelijke onderzoek bij de dierenarts 
komt geen medisch probleem naar boven. 
De dierenarts vermoedt dat stress de 
onderliggende oorzaak is en verwijst door 
naar een Tinley kattengedragstherapeut. 

Uit bovenstaand verhaal komt duidelijk 
naar voren dat Poekie in korte tijd met veel 
ingrijpende veranderingen te maken kreeg. 
Hierdoor heeft zij veel stress ervaren. De 
voorspelbaarheid en de controleerbaarheid 
in haar kattenleven waren plotseling 
verdwenen. Dit zijn belangrijke oorzaken 
van het ontstaan van stress. Met als gevolg 
dat Poekie overmatig is gaan krabben en 
likken. Voor haar bleek dit de enige manier 
om met de stress in deze situatie om te gaan.

38    |    TINLEY

“ Een goede socialisatie 
is een belangrijke rand-

voorwaarde voor de ‘coping 
capacity’ van een dier.”
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“ Een goede socialisatie houdt in dat kittens in de eerste weken van hun leven regelmatig op een positieve manier aan zo veel mogelijk verschillende prikkels worden blootgesteld.”



Poekie weer terug in balans
Wanneer wij op gedragsconsult zijn krijgen 
we zicht op het probleemgedrag en de 
oorzaken daarvan. Zo kunnen de eigenaren 
gericht adviseren. Daarbij kiezen we voor 
een mengvorm van adviezen die inwerken 
op de prikkel, de context en het gedrag zelf. 
Ook moet ons advies invloed hebben op de 
motivatie van het dier. Daar waar sprake is 
van een verstoorde emotionele balans kijken 
we vooral naar manieren om die balans 
positief te kunnen beïnvloeden. 

Tijdens het gedragsconsult van Poekie 
kwam naar voren dat Poekie een vriendelijk 
dier is dat continu de nabijheid van de 
eigenaar en de andere huiskat Micky zoekt. 
Zij is niet bang, wil graag aangehaald 
worden en zoekt regelmatig Mickey op. 
Mickey reageert hierop door Poekie te 
ontwijken en weg te lopen. Hij kan nergens 
meer gaan of staan of Poekie komt hem 
achterna, Poekie wil steeds dicht bij hem 
liggen. Er is overigens geen sprake van 
agressie tussen de katten. Poekie is vooral 
op zoek naar contact. Poekie had natuurlijk 
ook tijd nodig om te wennen aan de nieuwe 
situatie. ‘Tijd heelt alle wonden’ is een 
bekend gezegde maar daar kunnen we wel 
een handje bij helpen. In het geval van 
Poekie was het vooral van belang dat haar 
stressniveau omlaag gebracht werd, met 
behulp van een ondersteunend middel zodat 
zij tot rust kon komen. Om te zorgen dat 
Poeki weer lekker in haar vel kwam te zitten, 
adviseerden wij om gedragen kleding van de 
eigenaar neer te leggen wanneer de eigenaar 
aan het werk was. En fijne ligplekjes te 
creëren waarin Poekie prettig dicht in de 
buurt van Mickey kon liggen zonder dat zij 
voor Mickey te dichtbij lag. Ook raadden 
we aan om meer met Poekie en met Mickey 
te spelen omdat spel ontspant en een band 
met de eigenaar creëert. De katten kregen 
toegang tot de afgezette tuin en deze 
werd interessant gemaakt met schuil- en 
klimplekjes, een waterton en plantjes die 
katten lekker vinden. Dit hielp om de 
dieren meer afleiding te bezorgen en hun 
leefruimte te vergroten. Al deze adviezen 
leidden tot een positief resultaat: binnen nog 
geen twee weken is Poekie helemaal gestopt 
met het overmatig krabben en likken. Zij zit, 
letterlijk en figuurlijk, weer beter in haar vel!

Abonneer
je dan nu op
Kattenmanieren!

Heb jij nog geen abonnement 
op het leukste kattenblad
van Nederland?

Tijger nu naar www.kattenmanieren.nu, stuur een mail naar 
info@kattenmanieren.nu of bel ons op 0416 – 85 74 28.
Je kunt ook onderstaande bon uitknippen en sturen naar:
Kattenmanieren, Havendijk 27, 5165 VH Waspik.

  JA, ik wil een proefabonnement voor drie 
nummers voor slechts € 12,50 (België: € 15,00)

  JA, ik wil een jaarabonnement*, ontvang € 5,00 
korting en betaal dus € 28,50 (België: € 40,00) 

  Bij een donatie* van € 49,50 aan Stichting Uno 112 een jaar lang 
Kattenmanieren. Voor meer informatie: www.kattenmanieren.nu | 
www.uno112.nl

  JA, ik wil een abonnement voor twee jaar, 
ontvang € 7,00 korting en betaal dus € 50,00 
(België: € 65,00)

Opzeggingen dienen minimaal een maand voor de verlengdatum via e-mail of 
post doorgegeven te worden.

Kattenmanieren Naam:

Adres en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Volg ons opFacebook
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Neem voor meer informatie contact op met
Tinley Gedragstherapie voor Dieren op
www.tinleygedragstherapie.nl of telefonisch
via 0900-2020653.

Daar waar sprake is van een 
verstoorde emotionele balans 

kijken we vooral naar manieren 
om die balans positief te 

kunnen beïnvloeden.


