Heeft je kat een
gedragsprobleem?
Er is iets aan te doen.

Vaak denken mensen dat aan gedragsproblemen bij katten niks te doen is. Gelukkig
is dat niet zo. Als de dierenarts een medische oorzaak voor het probleemgedrag
heeft uitgesloten, kunnen wij in een thuisconsult bepalen wat eraan te doen is. Als
de eigenaar het behandelplan goed uitvoert, wordt bij de meeste gedragsproblemen
binnen een maand grote vooruitgang geboekt. Ook als die problemen al jaren
bestaan, eigenaren van alles hebben geprobeerd en de moed bijna hebben opgegeven.
Wij hebben letterlijk al duizenden katten succesvol geholpen.
Een gedragsprobleem is een teken van verminderd welzijn. Met goede hulp is er
wat aan te doen en wordt de kat weer gelukkig.

Gedragsproblemen
Wij geven gedragstherapie voor alle
gedragsproblemen
Enkele voorbeelden:
• agressie
• sproeien, onzindelijkheid
• ongewenst krabgedrag
• angst
• stress
• hinderlijk aandacht vragen
• veelvuldig miauwen, zich kaallikken,
-bijten of -krabben.
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Katvriendelijk
Onze 100% katvriendelijke behandeling
is gebaseerd op:
• de nieuwste wetenschappelijke inzichten
in kattengedrag
• het natuurlijke gedrag van de kat.

Meer dan gedragstherapie
Het Kattengedragsadviesbureau biedt niet
alleen gedragstherapie, maar ook:
• cursussen over kattengedrag, voor zowel
kattenliefhebbers als professionals
• lezingen en lessen voor allerlei doelgroepen, variërend van dierenartsen
tot kattenliefhebbers
• spreekuren in dierenklinieken in
Nederland.

Onze medewerkers

uitgeverijen weten haar regelmatig te
vinden voor advies. Het Kattengedragsadviesbureau begeleidt stagiaires van
erkende mbo-, hbo- en wo-opleidingen.
Bij het Kattengedragsadviesbureau zijn
diverse professionele kattengedragsdeskundigen aangesloten, onder wie
Elles Nijssen. Zij schrijft artikelen over
kattengedrag voor diverse bladen,
waaronder De Telegraaf en Majesteit, het
grootste kattenblad van Nederland.
Daarnaast is zij auteur van Kleine Kattengids. Zij is erkend professional member
van de internationale Cat Writers’
Association. Verder werkt Elles voor
de Budgetservice van het Kattengedragsadviesbureau en geeft zij lezingen.

Marcellina Stolting is dé expert op het
gebied van kattengedrag in Nederland
en België. Anders dan andere gedragstherapeuten werkt zij fulltime met katten.
Ze doet dit al meer dan tien jaar. Zij
heeft letterlijk duizenden katten en hun
baasjes succesvol geholpen. Met haar
lezingen, cursussen en lessen bereikt
zij jaarlijks talloze kattenliefhebbers,
fokkers, medewerkers van dierenwinkels,
dierenartsen, paraveterinairen en
andere professionals.

Meer informatie

Marcellina heeft haar kennis opgedaan
bij onder meer universiteiten in binnenen buitenland. Zij werkt samen met
diverse wetenschappers. Marcellina is
voorzitter en oprichter van de Feline
Welfare Foundation (FWF), een organisatie van professionals die zich inzetten
voor kattenwelzijn. Daarnaast is zij
als kattenexpert verbonden aan de
Sophia-Vereeniging/Kattenbond en
diverse andere organisaties. Media en

Het Kattengedragsadviesbureau
werkt in Nederland en België.
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www.kattengedragstherapie.nl
www.elkekatgelukkig.nl
www.facebook.com/elkekatgelukkig
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

Het Kattengedragsadviesbureau
geeft het gratis e-magazine
KGA Magazine Katten, Gedrag
en Welzijn uit.

Elke kat gelukkig! is een initiatief van
het kattengedragsadviesbureau.
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