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

Anneke van den Burg  

Anneke van den Burg is werkzaam 
als kattengedragstherapeut bij 
Tinley Gedragstherapie voor Dieren. 
Ze schrijft voor Kattenmanieren 
artikelen over kattengedrag op basis 
van wetenschappelijke inzichten.
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te beleven. Geen baasjes die hem aaien, op schoot laten liggen en 
met hem spelen. Mogelijk zijn er ook nog allerlei ruimten in huis 
afgesloten waar de kat voorheen lekker kon liggen en naar buiten 
kijken, en heeft hij een kattenluik in de buitendeur zodat hij naar 
buiten kan. Een kat die erg gehecht is aan aandacht, zal dit zeker 
missen gedurende de vakantieweken. Als er dan een andere stek in 
de buurt is waar hij naar binnen kan, aandacht en ook nog wat te 
eten krijgt, dan heeft ook je kat zijn vakantiehuis gevonden. 

De oorzaken dat katten hun heil elders 

gaan zoeken, zijn heel divers. 

Hij gaat dan op eigen houtje uit logeren bij een kattenliefhebber in 
de buurt, in een huis waar mensen wonen die het leuk en fijn vin-
den dat er een kat op bezoek komt. Het begint met één keer naar 
binnen laten, en dat wordt steeds meer. Als dat gebeurt, is het maar 
de vraag of de kat na de vakantie weer volledig bij de oorspronkelijke 
eigenaar intrekt. Het is ook goed mogelijk dat hij blijft buurten bij 

andere mensen en vaker en langer wegblijft dan voor de vakantie 
het geval was. 

Soortgenoten die hem het leven zuur maken
In Nederland leven veel katten. Waar mensen in het verleden 
vaak maar één kat in huis hadden, is het tegenwoordig steeds 
gebruikelijker om twee of meer katten te hebben. Hierdoor is niet 
alleen de kattendichtheid in huis toegenomen, ook buitenshuis 
komt je kat veel andere katten tegen. Niet iedere kat wordt gelukkig 
van het samenleven met één of meerdere katten. Agressie tussen 
katten is een veelvoorkomend probleem waar kattengedrags-
deskundigen voor ingehuurd worden. Die agressie kent meerdere 
oorzaken. Zo kan het zijn dat een van de katten in huis de controle 
over de ‘bronnen’ wil hebben met als gevolg dat de andere kat wordt 
weggejaagd bij het voerbakje, van de slaapplekken of van de schoot 
van de eigenaar (een bron van aandacht!). Katten die veel binnen 
gehouden worden, kunnen last hebben van verveling wanneer zij te 
weinig afleiding hebben en maar een uurtje per dag naar buiten 
mogen. Deze verveling kan omslaan in een vorm van agressie 
(spelagressie) die heftig kan zijn en zich op de andere huiskat kan 
richten. Ook buurkatten kunnen het kattenleven lastig maken. 

Veel katten leven zowel binnen- als buitenshuis. Hoewel dat vaak goed gaat, kan het 

gebeuren dat een kat niet meer - of steeds minder vaak thuiskomt. Sommige katten 

verongelukken of raken om andere redenen vermist. Dit is voor een eigenaar ontzettend 

stressvol en verdrietig.

 Stel je voor dat je kat op een kwade dag niet meer 
 thuiskomt. Wat zou je je ongerust maken! Ook gebeurt 
het regelmatig dat een kat nog wel thuiskomt, maar steeds vaker 
en langer wegblijft. Hij blijkt dan elders onderdak gevonden te 
hebben, waar hij ook regelmatig vertoeft. Het spreekt voor zich dat 
de meeste eigenaren dit niet fijn vinden. Vaak is niet bekend waar 
de kat blijft en maken mensen zich ongerust over zijn gezondheid. 
Omdat hij bijvoorbeeld thuis steeds minder eet. Dan is het natuur-
lijk de vraag: waarom doet de kat dit? Welke redenen kan een kat 
hebben om niet meer of minder vaak thuis te komen? 

Je kat terugvinden
Wil je weten waar je kat uithangt en ben je bang dat hij de 

weg naar huis niet meer kan vinden? Dan kan het een idee zijn 

om hem een GPS-tracker om te doen, zodat je altijd weet waar 

hij is. Sowieso is het uitermate verstandig om je kat te laten 

chippen. Sterker nog: als hij los buiten mag, is chippen een 

must. Dankzij de chip kan je kat altijd worden geïdentificeerd 

en bij je worden teruggebracht als hij zoek raakt. Chippen 

alleen is niet voldoende, trouwens: het is belangrijk om de 

chipgegevens én die van jou te registreren bij een databank. 

Wil je meer weten over chippen? Neem dan een kijkje op 

www.chipjedier.nl.

Na een verhuizing 
Bekend zijn voorbeelden van katten die verhuisden naar een plek 
niet ver van hun oorspronkelijke woonhuis. Zij kennen de omgeving 
en zijn geneigd terug te lopen naar de oude woonbuurt. Katten 
houden van vaste routines en een voorspelbare omgeving. Mogelijk 
ligt het nieuwe onderkomen in het territorium dat de kat al had 
en is de nieuwe buurt niet zo nieuw als wij mensen misschien wel 
denken. De kat gaat dan door met het lopen van de bekende routes 
in zijn territorium en komt dan ook het hem bekende huis tegen. 
Het oude huis en het gebied waar het staat voelt waarschijnlijk 
vertrouwder aan dan het nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving. 
Als de kat terugloopt naar het oude huis, dan zijn er misschien ook 
nog wel buren die hem wat te eten geven. Wellicht deden ze dit 
eerder ook al. Mogelijk laten de oude buren hem ook nog binnen, 
en zo wordt het steeds lastiger om de kat aan zijn nieuwe huis en 
woonomgeving te laten wennen en te voorkomen dat hij terugloopt 
naar zijn oude huis. 

Op zoek naar aandacht en contact
De vakantietijd is een tijd waarin een kat wel eens ‘overloopt’ naar 
een ander thuis. Als jij met vakantie bent en de kat blijft thuis 
(terwijl er natuurlijk wel dagelijks iemand langskomt om hem te 
verzorgen wat aandacht te geven), valt er in zijn eigen huis niet veel 
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Sommige katten zijn erg territoriaal ingesteld en dulden geen 
andere katten in hun territorium. De territoriumgrens van jouw kat 
loopt meestal niet gelijk aan het tuinhek dat mensen geplaatst 
hebben. Wanneer een buurkat jouw kat regelmatig opwacht, 
wegjaagt of aanvalt, dan heeft jouw kat weinig rust meer. Dergelijke 
situaties kunnen ervoor zorgen dat een kat stress ervaart en op zoek 
gaat naar rustiger alternatieven. Een huis in de buurt waar de kat 
altijd naar binnen kan, zijn rust vindt, aandacht krijgt en te eten. 
Als de kat daar ook nog gebruik kan maken van een tuin zonder 
belaagd te worden door soortgenoten, dan bestaat de kans dat hij 
zijn heil definitief ergens anders vindt.    

Weinig leefruimte en een druk gezin
Als mensen kinderen krijgen, is niet op voorhand te voorspellen of 
de katten hier gelukkig van worden. Natuurlijk kunnen katten en 
kinderen dikke vrienden worden, kinderen kunnen leuke speel-
maatjes voor katten zijn, maar voor oudere katten die al met wat 
medische problemen kampen, kunnen kinderen te druk zijn. Kleine 
kinderen die niet goed weten (lees: geleerd hebben) hoe ze met een 
kat moeten omgaan, of die erg druk zijn, kunnen ook de nodige 
stress veroorzaken. Achter de kat aanrennen, aan de staart of vacht 
trekken, de kat steeds oppakken en wakker maken wanneer hij ligt 
te slapen; dit zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waar een kat 

niet blij van wordt. De kat kan dan agressief worden. Denk voor-
beeld aan aaiagressie bij te lang aaien en niet tijdig stoppen wanneer 
de kat signalen geeft dat hij het aaien net prettig meer vindt. 
Als een kat slechts in een beperkte ruimte in huis kan leven en zich 
niet kan terugtrekken uit de drukte, kan dit ertoe leiden dat hij 
het huis gaat ontvluchten. Dan bestaat de kans dat hij terechtkomt 
bij mensen in de buurt waar hij rustig kan vertoeven en die zijn 
gezelschap leuk vinden. Geleidelijk aan zal de kat deze buren steeds 
vaker gaan opzoeken.

“Kon ik het hem maar vragen....”
... dat zul je jezelf vast regelmatig afvragen als je kat niet meer – 
of steeds minder vaak thuiskomt. De oorzaken dat katten hun 
heil elders gaan zoeken, zijn heel divers. Vaak liggen die in het 
eigen huis, de eigen woonomgeving of de huisgenoten van de kat. 
Een gebrek aan aandacht, of juist een druk gezin, kinderen of een 
hond in huis kunnen ertoe leiden dat je kat het bij jou in huis niet 
leuk meer vindt. Of misschien heb je met goede bedoelingen een 
kattenmaatje in huis genomen waardoor de oorspronkelijke kat 
zich niet meer op zijn gemak voelt. Als jouw kan niet meer of 
steeds minder vaak thuiskomt, is het belangrijk om voor jezelf te 
bedenken wat de oorzaak kan zijn, en wat je daar eventueel aan 
kunt doen.

Tips voor een blije huiskat
• Probeer te achterhalen wat de specifieke behoeften van jouw 

kat zijn en probeer hierin te voorzien.

• Wanneer er kleine kinderen in huis zijn, zorg dan dat de kat 

hoge ligplekken heeft zodat hij de kinderen kan ontwijken en 

rustig kan liggen.

• Als je meerdere katten in huis hebt, zorg dan voor voldoende 

bronnen (van aandacht, voedsel, kattengrit of plekken om te 

slapen en te spelen). Verspreid deze bronnen over het huis. 

Dus niet alle bronnen op één kamer zetten.

• Sluit meerdere katten niet op in één ruimte als je weg bent. 

Als er iets gebeurt, kan de kat niet vluchten.

• Wanneer de kat in de tuin wordt belaagd door buurkatten, 

kijk dan of het mogelijk is de tuin af te zetten zodat vreemde 

katten eruit weg blijven.

• Geef je kat voldoende leefruimte en zorg ervoor dat hij zich 

terug kan trekken in een rustige ruimte wanneer hij daar 

behoefte aan heeft.

• Zorg voor voldoende aandacht en afleiding, ook tijdens 

vakantieperiodes.

• Geef jouw kat de zorg en aandacht die hij nodig heeft! 

Kat&WERELD
Nieuws en weetjes uit de wereld van de kat

‘Heb jij nieuwsberichten of wetenswaardigheden die we in deze rubriek kunnen plaatsen? 

Mail dan je (pers)bericht naar info@kattenmanieren.nu

 il jij een kat- en vachtvriendelijke kattentrimmer 
worden? Dat kan! Vanaf september 2021 start bij Katsense de 
professionele opleiding kat- & vachtvriendelijk kattentrimmer. 
Deze opleiding boordevol theorie en praktijk is uniek in België.
De opleiding is een totaalpakket met theorie, praktijk en opdrachten. 
Zo kan je na het slagen van de examens volledig zelf aan de slag als 
professionele kattentrimmer. Zowel nieuwe cursisten als bestaande 
trimmers die zich willen omscholen tot kat- en vachtvriendelijke 
trimmer kunnen deelnemen. Het katvriendelijke staat in de gehele 
opleiding centraal. Je krijgt dan ook een stevige basis van kattengedrag 
mee. Het is heel belangrijk om de lichaamstaal en stresssignalen 
van de kat te kunnen lezen. Je krijgt theorie over de anatomie en 
fysiologie van de huid en vacht, de vachtgroeicyclus en huid- & 

vachtproblemen en natuurlijk mag ook EHBO niet ontbreken. 
Tijdens de praktijkdagen ga je zelf aan de slag met de katten. Je leert 
voelen, hanteren, kammen, borstelen, scheren, lichaamstaal herken-
nen en hierop inspelen. Je krijgt voldoende oefenmogelijkheden om 
vertrouwd te raken met de praktische kant van het trimmen.
We werken met live lesdagen zowel voor theorie als praktijk. De 
interactie tussen lesgever en cursist is een absolute meerwaarde in 
een opleiding met dieren. Uiteraard houden we rekening met de 
coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.
• Start: vanaf 18 september 2021
• Locatie: Boutersem, België
• Inschrijven: opleiding@katsense.be
• Meer info: www.katsense.be of via mail

W Kattentrimmer worden?

(Advertentie)

(Advertentie)

 anaf 1 oktober 2021 is het fokker met - en verhandelen  
 van de Scottish Fold verboden in Vlaanderen. Reden is 
dat de schattige gekrulde oortjes van een Scottish Fold veroor-
zaakt worden door een kraakbeenafwijking die ook problemen 
kan geven elders in het lichaam. Dieren kunnen last krijgen van 
verdikkingen in wervels en pijnlijke ontstekingen van gewrichten. 
Vlamingen die al een Scottish Fold hebben, mogen het dier 
gewoon houden, maar de dieren mogen niet meer verkocht 
worden of ingezet in de fokkerij.

Scottish Fold 
verboden in Vlaanderen
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