8 geluksbrengers
voor je kat

Kat
elke

gelukkig!
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Om je kat gelukkig te maken is meer nodig dan e
mandje. Met deze 8 geluksbrengers doe je hem g

1

Lekker spelen

Geef speelgoed én speel zelf met je kat.
Elke kat is een roofdier. Ook die van jou. Hij
heeft een aangeboren behoefte om prooidieren te zoeken en te jagen. Als dat niet
mogelijk is, moet hij lekker kunnen spelen.
Of hij nu jong of oud is, zorg dat er altijd
speeltjes liggen. Leg regelmatig iets anders
neer, zo houd je het spannend.
Laat je kat niet steeds in zijn uppie spelen.
Speel zelf ook met hem. Laat hem bij
voorkeur jagen op een bewegende kattenhengel met iets kleins en lichts eraan. Vier
minuten per dag samen spelen zorgt al
voor meer geluk!

2

Water, eten en kattenbak
op aparte plekken

Zorg dat er minstens twee meter tussen het
eten, het drinken en de kattenbak zit. Katten
drinken van nature namelijk liever niet bij
eten in de buurt. Ze eten en drinken ook niet
graag naast een kattenbak.

3

Genoeg drinken

Stimuleer je kat om voldoende te drinken. Katten hebben namelijk niet snel dorst,
maar hebben best veel vocht nodig. Er
zijn twee manieren om je kat meer te laten
drinken: plaats het eten en drinken minstens
twee meter uit elkaar. Dan drinkt hij vanzelf
meer. Zet ook meerdere (grote!) waterbakken neer. Water zien doet drinken.
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4

Voerpuzzels

Bied in plaats van een voerbak
voerpuzzels, een antischrokbak en/of een
voerbal aan. Voerbakken zijn namelijk saai
voor een intelligent roofdier. Een kat voelt
zich gelukkiger als hij moeite moet doen
voor zijn eten. Dat is niet ‘zielig’. Integendeel!
Een voerpuzzel, antischrokbak of voerbal
heeft ook als voordeel dat je kat niet in een
keer alles opschrokt, maar iets bewaart voor
later. Dat komt mooi uit, want van nature
eten katten vijftien tot twintig keer per dag
een muizenhapje. Hun maag is maar klein;
ze hebben snel weer honger.

5

Krabgelegenheid

Creëer voldoende krabgelegenheid op
plekken waar je kat graag wil krabben. Dat
is bij ingangen van het huis en van kamers,
langs looproutes en bij slaapplekken. Zorg
daar voor krabpalen of -planken. Hij moet
zich tijdens het krabben goed kunnen uitstrekken, houd daar rekening mee.
Om zich goed te voelen moet een kat
trouwens meerdere keren per dag krabben.
Dat heeft drie functies: oude nagelhoesjes
kwijtraken, geurboodschappen overbrengen
aan soortgenoten – dat doet een kat
ook als hij alleen woont! - en lekker de
klauwtjes masseren.
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ig dan een voer-, water- en kattenbak, plus een
je hem gegarandeerd een groot plezier.

6

Minstens twee kattenbakken

Zet meer dan één kattenbak neer.
Je kat plast en poept namelijk niet graag
op dezelfde plek. Plaats deze bakken
minstens twee meter uit elkaar, anders
ervaart hij ze als één bak.
Heb je meerdere huistijgers, geef dan net
zo veel bakken als je katten hebt, plus
eentje extra. Zet ze in verschillende kamers.
Zo kun je stress, onzindelijkheid en urine
sproeien voorkomen.

7

Gezichtsferomonen

Help je kat een handje in spannende
situaties. Bijvoorbeeld als hij naar de dierenarts moet of in de vuurwerkperiode. Je kunt
dan een spray of verdamper gebruiken met
gezichtsferomonen. Dit zijn geurstoffen
waar hij kalmer van wordt.
Katten maken deze gezichtsferomonen zelf
ook aan. Ze verspreiden ze onder meer door
kopjes te geven. Zo kalmeren ze zichzelf.
Door nagebootste gezichtsferomonen te
gebruiken, kun je ervoor zorgen dat je
kat meer feromonen waarneemt en minder
stress ervaart. Je ruikt er zelf trouwens
niets van.
Je dierenspeciaalzaak of dierenarts kan je er
meer over vertellen.

8

Elk jaar een Algemene Poezen
Keuring (APK)

Ga elk jaar met je kat naar de dierenarts
voor een APK. Ook als hij er gezond uitziet,
een mooie vacht heeft, goed eet en zich
normaal gedraagt. Waarom? Alle katten
verbergen pijn en ziekte van nature en zijn
daar erg goed in. Het zijn topacteurs met
een pokerface. Ze kunnen er prachtig uitzien,
normaal gedrag vertonen, en zich intussen
hondsberoerd voelen en creperen van de
pijn. Laat het zo ver niet komen. Laat daarom
elk jaar een APK uitvoeren. Je dierenarts kan
ziektes tijdig opsporen en behandelen zodat
je kat zich (weer) top voelt.

Zoek je een dierenarts die meedoet
aan de campagne?
Je herkent hem aan de raamposter Elke kat
gelukkig!. Deze dierenarts heeft meer informatie voor je over de APK en gezondheid.

Hoe weet ik of mijn kat gelukkig is?
Hij…
• is actief en speelt of jaagt
• is vriendelijk voor mensen en andere dieren
• loopt meestal met zijn staart omhoog
• gebruikt zijn krabpalen dagelijks
• vertoont geen probleemgedrag.

Wil je je kat nóg gelukkiger maken?
Op www.elkekatgelukkig.nl en
www.facebook.com/elkekatgelukkig
vind je meer informatie.
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Extreme angst?
Neem voor een kat met extreme angst meer tijd. Je dierenarts kan voor de dag van het
dierenartsbezoek de angstremmer Alprazolam voorschrijven.
Een kleine minderheid van de katten is zo schuw, angstig en/of moeilijk te hanteren, dat
deze training niet werkt. Ook in dit geval kunt je je dierenarts vragen om Alprazolam voor
te schrijven. Vraag vooraf of je zonder afspraak langs mag komen zodra de kat in zijn mandje
zit, en of je dan meteen aan de beurt kunt zijn. Niet om voor te kruipen, maar omdat alles
wat in de wachtkamer gebeurt hem extra angst bezorgt.

Feliway werkt stressverlagend
In diverse stappen van deze training kunt je Feliway-spray gebruiken. Dit middel verlaagt de
stress. Lees de gebruiksaanwijzing voordat je het gebruikt. Je moet het NIET op de kat spuiten.

Traintips voor alle stappen
• Wees rustig en zelfverzekerd. Je kat voelt dat haarfijn aan.
• Heb geduld. Iedere kat heeft zijn eigen tempo. Hoe groter de angst, hoe meer tijd
de training meestal kost.
• Train in ministapjes: streef naar kleine vorderingen per keer. Accepteer het als
er een tijdje geen vooruitgang is.
• Blijf altijd onder de angst- en stressdrempel. Stop met trainen als je tekenen van
angst of stress ziet, zoals zich klein maken, verstijven, tegenstribbelen, vluchtgedrag.
• Beloon je dier als hij het goed doet. Met je stem, iets lekkers, een aaitje.
• Doet hij het niet goed, reageer dan niet. Wees niet geïrriteerd.
• Forceer je kat niet om de mand in te gaan. Anders wordt hij alsnog bang.
• Maak geen sjjjjt-geluidjes als troost. Voor een kat klinkt dat als blazen.
Daar wordt hij bang van.
• Kom niet met je gezicht voor de mand. Daar wordt je kat bang van.
• Direct oogcontact is bedreigend. Voor angstige katten nog meer.

Meer informatie
www.kattengedragstherapie.nl
www.elkekatgelukkig.nl
http://kattengedrag.forumup.nl
Gratis Katten Advies Lijn: elke dinsdag
van 17.00-18.00 uur op 020-4160883.
Joris Ivensplein 108
1087 BP Amsterdam
+31 (0)20-3308780
Een initiatief van

Mede mogelijk gemaakt door

Het Kattengedragsadviesbureau werkt in Nederland en België.

www.kattengedragstherapie.nl
Elke kat gelukkig! is een initiatief van het Kattengedragsadviesbureau (www.kattengedragstherapie.nl)
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