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1. Wat denken we te weten? 
 

Katten zijn al vele jaren één van onze favoriete 
huisdieren. Veel mensen zijn dan ook al jaren 
een trots baasje van zo’n lief dier. Maar wat 
weten we allemaal nou van onze katten?  
 

Van wilde kat tot huisdier. 
 
 
 
 
 
 
 

Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat onze huiskat een lange 
geschiedenis heeft.  
Na onderzoeken van het DNA van de huidige huiskat blijkt dat de kat 
zich meer dan 107.500 jaar voor Christus als kleine katachtige heeft 
ontwikkeld. Katten leefden in die tijd vooral in het Midden Oosten. 
De eerste archeologische vondst van een mogelijke huiskat dateert 
van 9.500 voor Christus. 
 
 
 
 
 
 
Aan het begin van de relatie tussen mens en kat bleken katten 
handige pestbestrijders.  
Ratten en muizen werden aangetrokken door de granen die men 
verbouwde en al het vuil en afval dat de mens achterliet. De katten 

Vraag 1: 
De katten hebben een lange en 
ingewikkelde  geschiedenis maar wanneer 
zijn de katten eigenlijk ontstaan? 
 
 

Vraag 2: 
Waarom is de kat in het begin als huisdier genomen? 
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bleven graag in de buurt van hun prooi, de ratten en muizen en 
kwamen steeds dichter in de buurt van de mensen.  
Jonge katten kwamen hierdoor vaker in contact met 
mensen en van generatie op generatie is de kat 
langzaam in huis komen wonen.  
In de tijd van de Egyptenaren werden katten vereerd 
door de komst van Bastet, de godin van 
vruchtbaarheid, muziek, dans, plezier en bescherming. 
Soms werd het zelfs zo extreem dat hele families 
weken aan het treuren waren omdat hun kat was 
overleden. Sommige scheerden zelfs hun 
wenkbrauwen af als teken van rouw. 
 
                     Boven: Bastet 
 
 
        
 
 
 
 
Later in Europa in de 14de eeuw werd er op katten gejaagd omdat ze 
in verband werden gebracht met hekserij en het kwaad. Katten 
werden ook gebruikt als offer voor boze geesten, verbrand en 
doodgeknuppeld. Na deze periode van afslachtingen is het aantal 
ratten explosief toegenomen in Europa, wat waarschijnlijk heeft 
bijgedragen aan de pestepidemie.  
Het bestrijden van katten heeft in sommige delen van de wereld 
stand gehouden tot in de 20ste eeuw. Maar ondanks dat is de kat in 
de 19de eeuw zo populair geworden dat hij in aantal toenam en nu 
zelfs populairder is dan de hond. 
 
  

Vraag 3: 
In tegenstelling tot de Egyptenaren 
waren de Christenen in de 14de eeuw 
helemaal geen fan van de katten, maar 
waarom? 
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In de 19de eeuw is men begonnen met het fokken van rassen. 
Voorheen zijn er door middel van mutaties ook rassen ontstaan, 
maar sinds de 19de eeuw is het aantal soorten explosief 
toegenomen. Één van de eerdere rassen was de Siamees die daarna 
gevolgd werd door de Pers. Beide rassen zijn tot op heden nog erg 
populair en hebben de basis gevormd voor vele andere rassen. 
 
 
  

Vraag 4: 
Wat waren de eerste twee kattenrassen die 
door mensen gefokt zijn? 
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2. De kat 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld, is de kat vrijwillig bij de 
mensen in huis gekomen. Dit is redelijk uniek.  
 
De hedendaagse kat stamt af van de Afrikaanse wilde kat, een 
roofdier. De huiskat lijkt in vele opzichten op zijn voorouders. Het is 
daarom belangrijk dat u iets weet van de natuurlijke gedragingen van 
de kat, want op deze manier kunt u uw eigen kat beter begrijpen. In 
dit hoofdstuk krijgt u inzicht in het natuurlijke gedrag van de kat.  
 
 
 
 
 
 

Jacht  
Katten zijn van nature goede jagers. Jagen zorgt voor eten, maar 
jagen is voor katten ook natuurlijk gedrag. Dit merkt u ook wel als 
een kat thuis achter bijvoorbeeld een propje papier of een touwtje 
aan jaagt. Dit hoort bij het 
jachtinstinct van de kat.  Huiskatten 
jagen ook zonde honger te hebben. 
Zij brengen de gevangen ‘prooi’ 
vervolgens naar iemand anders. Een 
kat in de natuur eet ongeveer: 20 
keer per dag, wat op kan lopen tot 
zo’n 13 muizen per dag. Ook onze 
huiskatten geven de voorkeur aan 
meerdere maaltijden per dag. 
Het jachtinstinct van een kat is 
genetisch bepaald, maar door 
imitatie en observatie van de 

Vraag 5: 
Hoeveel muizen eet een kat per dag 

om zijn buik te vullen? 

Vraag 6: 
Hoe vaak wil een kat 

per dag eten? 
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moeder, leren kittens hoe ze moeten jagen. 
 

Voortplanting 
Vanaf ongeveer zes maanden leeftijd (variërend van 3 maanden tot 
anderhalf jaar)is een kat geslachtsrijp. Poezen worden meestal aan 
het begin van het voorjaar krols. In deze periode zijn de dagen langer. 
De krolsheid van de poes wordt gestimuleerd door daglicht. De 
geboorte van de kittens vindt, na een draagtijd van gemiddeld 65 
dagen, plaats in de zomer. Een periode waarin er in de natuur 
voldoende voedsel te vinden is. Ook de temperatuur is dan ideaal 
voor de moederpoes en haar kittens 
Tijdens het proces wordt de poes eerst krols. Ze geeft haar geur af 
aan de omgeving en lokt op deze manier de katers uit de buurt. De 
katers vechten uit wie de poes mag dekken. Hierna beslist de poes 
door welke kater ze gedekt wil worden en of ze nog steeds wel 
gedekt wil worden. De poes is de baas tijdens de paring. 

 
 
 
 
 
Zogen  
Zogen betekent dat de kitten melk drinkt uit de tepels van de 
moeder. Tot een leeftijd van drie weken wordt de kitten alleen maar 
gezoogd, hierna krijgt ze ook vast voedsel. De zoogbehoefte bij de 
kittens blijft, dit geeft namelijk een gevoel van geborgenheid. Hoe 
beter de moederpoes zich voelt en hoe beter ze gevoed is, hoe langer 
de kittens bij de moeder kunnen zogen. Tijdens het zogen zal de 
kitten met zijn pootjes trappelen tegen de buik van de moeder, op 
deze manier stimuleert de kitten de melkgift van de moeder. Hierna 
zuigt ze de melk uit de tepel. De moeder spint dan als vorm van 
communicatie met de kittens. Het is belangrijk dat kittens 

Vraag 7: 
Op welke leeftijd moet een poes de 
kolonie verlaten, in het wild?  
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moedermelk krijgen. Hier zit namelijk colostrum in. Colostrum bevat 
afweer stoffen die het immuunsysteem van de kitten versterken. Als 
katers eenmaal geslachtsrijp zijn worden ze vriendelijk verzocht de 
kolonie te verlaten. Vaak rond de leeftijd van anderhalf jaar. Een 
enkeling blijft definitief bij de kolonie. Soms vormen jonge katers 
samen een groep. Poezen blijven, indien er genoeg voedsel is, hun 
hele leven bij de moeder. 
 

 
 
 
 
 
Taal 
Katten communiceren met hun klanken en lichaamstaal. Een kat kan 
op 30 verschillende manieren miauwen, spinnen of blazen.  
Geluidencommunicatie kan met de bek open en de bekdicht. Veel 
van deze geluiden horen wij niet. Ons gehoor is anders ontwikkeld 
dan dat van katten. Katten kunnen 
namelijk veel hogere frequenties horen.  
Miauwen is een gedrag dat katten door 
mensen hebben aangeleerd. Zo hebben 
ze geluiden ontwikkeld voor 
verschillende dingen als: ik wil eten, ik 
ben boos, ik ben bang enzovoort. Katten 
hebben een subtiele taal, voorzichtig en 
beheerst. Het is hierdoor moeilijk om 
hen te begrijpen. Een ander belangrijk 
communicatiemiddel voor katten is geur. 
Geuren die wij mensen niet kunnen ruiken. Geuren vormen een 
belangrijke manier van communiceren voor katten. Kittens worden 
doof en blind geboren, door geur herkennen moeder en kittens 

Vraag 8: 
Op hoeveel verschillende manieren kan een kat 
miauwen, spinnen of blazen? 
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elkaar. Door tegen elkaar aan te wrijven begroeten katten elkaar en 
laten ze merken dat ze het niet erg vinden dat de andere kat zijn 
territorium betreedt.  
Het spinnen van een kat heeft niet altijd als betekenis dat de kat blij 
is en is niet altijd een uiting van genoegen. Een kat spint bijvoorbeeld 
ook tijdens angstige momenten om stress te verminderen.  
 
 
 
 
 
 

Territorium  
Om hun territorium af te bakenen gebruiken katten hun 
lichaamsgeur. Dit doen ze om zichzelf veilig te voelen. Dagelijks 
patrouilleren de katten om hun territorium 
opnieuw te markeren. Ze schrikken 
hiermee de andere kat niet af, maar zo 
weet de andere kat wanneer de laatste 
keer was dat de kat hier was. Iedere dag 
lopen ze langs dezelfde weg en staat alles 
op dezelfde plaats. Het gebied markeren 
doet de kat door middel van kopjes geven, 
wrijven met het lichaam, sproeien, de 
behoefte te doen en te krabben. Het beginnen van territorium 
afbakening is meestal ook een teken dat katers seksueel volwassen 
worden. Het territorium van de kat is een belangrijke plaats voor 
hem. Het is zijn slaapplaats, eetplaats, speelplaats, jaaggebied 
enzovoort. Dit gebied wordt dan ook goed beschermd door de kat. 
Als een andere kat binnendringt, kunnen er grote gevechten 
ontstaan. Dit gebeurt voornamelijk tussen ongecastreerde katers en 
daarnaast met onverwante katten. 

Vraag 9: 
Wat gebruikt een kat om zijn 
territorium af te bakenen?  
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Sociaal 
Van nature zijn katten onderling flexibel sociaal. Kittens worden 
verzorgd, beschermd en gesocialiseerd door de moederpoes. Tijdens 
de zoogperiode zijn katten sociale dieren. Als moederpoes weg is om 
te jagen voor eten, zal een andere poes op haar kittens passen en 
haar kittens voeden. Een gezamenlijke opvoeding is normaal voor 
(wilde) katten.  
Voor kittens is het belangrijk dat die minstens vier maanden bij de 
moeder blijven, willen deze later goede gesocialiseerde en lieve 
katten worden. De socialisatie duurt 16 weken. De moeder leert de 
kittens in deze periode wat goed en wat fout is. De kittens leren 
bijvoorbeeld dat krabben pijn doet. Ze worden net zoals de moeder. 
Het gedrag en alles wat de moeder weet wordt overgedragen aan de 
kittens.  
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3. De top 5 problemen 
 
Een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen heeft geleid tot 
een inzicht op de meest voorkomende problemen van een kat die 
te vroeg uit het nest gehaald wordt. Deze problemen waren angst, 
stress, agressie tegen mensen en andere dieren, onderlinge 
agressie, sproeien en onzindelijkheid.  
 

Angst 
Angst is vaak de oorzaak van andere gedragsproblemen zoals 
agressiviteit of onzindelijkheid. Als u de kat net in huis heeft gehaald 
kan ze angstig gedrag vertonen, omdat ze moet wennen aan de 
omgeving. Een kat die goed gesocialiseerd is went heel snel. Bij 
andere katten, die niet goed gesocialiseerd zijn bijvoorbeeld, kan dit 
kan een aantal weken duren. De kat heeft een angstprobleem als ze 
elke dag angstklachten heeft. U merkt aan de kat dat ze angstig is als 
ze vaak in een hoekje verstopt zit of als ze weg rent van ieder geluid 
dat ze hoort, zoals de televisie of de deurbel. Dit kan voornamelijk 
een groot probleem worden in drukke gezinnen of gezinnen die veel 
visite ontvangen. Dit is natuurlijk niet altijd een stressvolle situatie 
voor een kat, maar kan er wel gemakkelijk toe leiden. Angst kan 
ontstaan door erfelijke aanleg, slechte ervaringen en te weinig 
ervaring toen het nog een kitten was. Dit laatste aspect, te weinig 
ervaring, zal hier voornamelijk besproken worden.  
 
Een kitten is tot 16 weken gevoelig voor socialisatie en kennismaking 
met voorwerpen, mensen en andere dieren. Als het als jong kitten dit 
allemaal niet heeft gezien, meegemaakt en geen dagelijkse geluiden 
heeft gehoord, kan het hier later angstig voor worden. Mensen, 
voorwerpen en geluiden van bijvoorbeeld apparaten komen in de 
natuur niet voor. De kitten weet dus niet van zichzelf wat dit allemaal 
is en als het hier niet mee kennismaakt in deze cruciale periode. Het 
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is praktisch onmogelijk om een bange (zwerf)kat van een ouder dan 7 
weken nog te socialiseren.  
 
 
 

Stress 
Katten zijn gewoontedieren, dus ze houden niet van veranderingen in 
de omgeving. Verhuizingen bijvoorbeeld, maar ook krabpalen die 
ineens ergens anders staan, zorgen voor een gestreste kat.  
Andere gedragsproblemen, zoals het voorheen besproken probleem 
angst, zorgt ook voor stress en is een mentale factor. Als een 
gezinslid plotseling komt te overlijden zal de kat hier ook last van 
hebben. Hier zijn ze erg gevoelig voor, want dit betekent ook weer 
een verandering in de omgeving.  
 
Langdurige of chronische stress zorgt voor fysieke problemen bij een 
kat. Het kan de gezondheid ernstig schaden.  
Een stressvolle kat herkent u aan de manier waarop de kat zich 
gedraagt. Zijn wasgedrag verandert, hij plast overal in huis of hij kan 
een eetstoornis ontwikkelen. Dit is het knabbelen aan oneetbare 
zaken, zoals wol. Dit kan zowel een medische oorzaak hebben als dat 
het kan liggen aan gedrag. Dit gedrag komt vooral voor bij de kittens 
die te vroeg bij hun moeder zijn weg gehaald. Het vertoont nog 
steeds zooggedrag, maar dan op voorwerpen die hem ziek kunnen 
maken. Een kat kan na een tijd gewend raken aan de verandering, 
maar dit is niet altijd het geval en al zeker bij een eetstoornis. 
 
 
 
 
 
 

Vraag 10: 
Wat is een eetstoornis? 
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Agressie 
Een kat wordt in de meeste gevallen pas echt agressief van het 
baasje omdat hij de kat straft voor zijn gedrag. Straffen helpt niet om 
een kat aan te leren wat wel het gewenste gedrag is. Een kat wordt 
hier alleen maar agressiever van en snapt niet wat er werkelijk 
bedoeld wordt met het straffen.  
Een kat probeert juist zoveel mogelijk conflicten te vermijden. 
Voordat een kat agressief gedrag vertoont, heeft het al een aantal 
keer proberen te ‘vertellen’ dat die het niet leuk vind wat er gebeurt 
en heeft die al proberen te waarschuwen. Als het eenmaal toch 
verder gaat, is het onvermijdelijk dat de kat kwaad wordt en zal deze 
agressie vertonen. Er zijn verschillende redenen dat een kat agressief 
kan worden. Dit kan onder andere komen door pijn, een verkeerde 
vorm van spel, angst, aaien en de kitten niet zijn rust gunnen.  
 
Tijdens het spelen met andere katten kan er ook wel eens agressie 
ontstaan. Tijdens de eerste 8 tot 16 weken, leert de kitten van de 
moeder wat wel en niet mag tijdens het spelen een mens kan dit een 
kitten niet aanleren omdat de manier van opvoeden verschilt. Te 
hard bijten en te fel spelen mag bijvoorbeeld niet en dat krijgt het 
ook te weten. Als de kitten te vroeg is weggehaald, leert deze het 
niet en zal het tijdens (wat voor hem normaal) spel is, agressie 
vertonen.  
Als katten bang zijn zullen ze uit bescherming snel willen aanvallen. 
Ze leren snel dat de mens snel wegspringt uit angst als ze beginnen te 
blazen en te zwaaien met hun poten.  
Door ze te aaien kan de kat ook wel eens boos worden. In de natuur 
worden katten niet geaaid, dus als u er te lang mee door gaat raakt 
de kat wel eens gefrustreerd en wordt boos. Hier komen natuurlijk 
wel eerst waarschuwingen vooraf. Door zijn lichaamstaal laat de kat 
weten dat het baasje genoeg heeft geaaid en nu wel weg kan gaan. 
Als het baasje door blijft aaien, wordt de kat boos en zal die agressie 
vertonen.  

Vraag 11: 
Hoe goed helpt het straffen van een kat die 

gedragsproblemen vertoont? 
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Onderlinge agressie 
Onderlinge agressie is agressie die een kat vertoont tegenover 
andere katten (dus niet tegenover mensen of andere dieren). Zo kan 
de kat door sociale problemen agressiviteit vertonen naar andere 
katten binnenshuis.  
Als een kat pijn heeft kan het zonder enige reden ineens agressie 
vertonen door de pijn. Het is dan belangrijk om met hem naar de 
dierenarts te gaan. Het kan ook zijn dat de kat omgerichte agressie 
vertoont naar een andere kat in huis. Dit kan voorkomen als de kat 
binnen zit en een andere kat buiten in zijn territorium ziet lopen. De 
kat kan op dat moment niet agressief worden naar de kat buiten, 
maar wordt dit naar het dichtstbijzijnde dier. Als de kat wel buiten 
rond kan lopen en de andere kat in zijn territorium ziet, zal het 
agressief reageren naar deze indringer.  
Gefrustreerde katten kunnen ook snel agressie vertonen naar andere 
katten toe.  
Agressie kan verschillende gevolgen hebben, voor de kat en voor de 
mens. De nagels van katten zitten namelijk vol met bacteriën. Door 
het krabben van de kat worden deze bacteriën overgedragen.  
Soms besluit men een agressieve kat in te laten slapen 
(euthanaseren), terwijl er wel iets aan gedaan kan worden door een 
gedragstherapeut. Als u de oorzaak weet is het meestal makkelijker 
om het te verhelpen, dus kijk goed naar uw kat, let op zijn 
lichaamstaal en voorkom agressief gedrag. 
 

Sproeien 
Sproeien gebeurt om verschillende redenen. Het kan zijn dat de kat 
zijn territorium probeert te beschermen, ruzie heeft met een andere 
kat, verlatingsangst heeft, dat er een verandering in de omgeving is 
gemaakt of de kat heeft lichamelijke klachten. 
Als er uitgesloten is dat het gedrag niet veroorzaakt wordt door een 
lichamelijke aandoening dan kan men het gedrag verder gaan 
onderzoeken.  
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Straffen is te allen tijde een slechte manier om te communiceren met 
uw kat. Dit begrijpt de kat absoluut niet en hierdoor zal het 
probleemgedrag alleen maar erger worden.  
Door veranderingen in de omgeving creëert u minder stabiliteit voor 
de kat. Dit leidt tot onder andere kopjes geven, krabben en 
uiteindelijk tot sproeien. Een kat heeft stabiliteit nodig in zijn leven. 
 
Als de kat erg aanhankelijk is zal die sneller gaan sproeien als het 
baasje voor een langere tijd weg gaat (verlatingsangst). 
Sproeien kunt u alleen behandelen door de oorzaak weg te halen. Als 
de oorzaak niet duidelijk is, is het verstandig om een 
gedragsspecialist erbij te halen. 
 

Onzindelijkheid 
In de meeste gevallen is het onzindelijk zijn van een kat die eerder 
zindelijk was een lichamelijk probleem. Laat de urine dus eerst door 
de dierenarts onderzoeken als uw kat ineens onzindelijk is. Als een 
lichamelijke oorzaak dan uitgesloten is, kun u pas over 
gedragsproblemen praten. Het probleem kan dit keer ook weer zijn 
dat er veranderingen plaats hebben gevonden in de gezins- of 
woonsituatie. Het kan ook zijn dat er te weinig (schone) 
kattenbakken in huis zijn en/of teveel katten. Hierbij geldt de N+1 
regel die in het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd. 
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4. Probleemgedrag? Zorg dat het wegblijft!  
 
Gedragsproblemen kun u natuurlijk beter voorkomen dan genezen.  
Maar hoe kunt u er dan voor zorgen dat uw kat geen 
gedragsproblemen ontwikkeld? 
 
Gedragsproblemen kunt u natuurlijk beter voorkomen dan genezen. 
De beste manier om problemen te voorkomen is dus om de kittens 
niet op een te vroege leeftijd weg te halen bij de moeder. De meeste 
verantwoordelijke fokkers halen de kittens niet bij de moeder weg 
tot een leeftijd van 16 weken. Zoals eerder vermeld is, leren kittens 
alles van hun moeder, zowel in de natuur als in huis. Dit leren ze tot 
een gemiddelde leeftijd van 16 weken. Als ze te vroeg weg gehaald 
worden, zullen ze onopgevoed het leven in gaan en hierdoor katten 
met problemen worden. En als deze kat kittens krijgt, zullen deze 
kittens ook weer problemen krijgen, omdat ze dit van de moeder 
leren.  
 
 
 
 
 
 
Gedragsproblemen voorkomen is niet de enige reden, als de kitten 
een leeftijd van 16 weken heeft gehaald begint het speenproces. Dit 
start omdat er een gebrek is aan voeding bij de moeder, de moeder is 
steeds minder melk aan het produceren. Wanneer de melk bij de 
moeder bijna op is of helemaal wordt de kitten volledig gespeend en 
gevoerd met vast voedsel. Omdat het zo lang bij de moeder is 
kunnen blijven is het vaak goed gesocialiseerd. Deze leeftijd is het 
minimum hiervoor en zeker niet het maximum, zoals meestal 
gedacht wordt. Op dit moment worden kittens nog veel te vroeg 
weggehaald bij de moeder. Meestal gebeurt dit op een leeftijd van 

Vraag 12: 
Welke minimum leeftijd wordt er wettelijk 
aangehouden voor het verkopen van kittens? 
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zeven weken. Dit is helemaal fout! Op deze leeftijd kunnen ze wel 
overgaan op vast voedsel en zijn ze zelfstandig, maar ze zijn nog 
helemaal niet gesocialiseerd. Met een leeftijd van 16 weken hebben 
de meeste kittens de belangrijkste dingen aangeleerd, maar tot 16 
weken mag de kitten absoluut niet bij de moeder weggehaald 
worden vanwege de belangrijke socialisatie die dan nog volop op 
gang is. Na de 16 weken is de kitten gesocialiseerd en kunt u hem 
met een gerust hart meenemen. 
 
Heb u een kitten waarvan de moeder vroegtijdig overleden is, dan 
wordt dit een ander verhaal. In dit geval is de beste oplossing om de 
kitten bij een andere moederpoes te plaatsen. De meeste 
moederpoezen accepteren dit meteen, aangezien poezen in de 
natuur ook voor kittens van andere poezen zorgen tijdens 
bijvoorbeeld het jagen. Als deze oplossing in uw situatie ook niet 
voor de hand ligt, moeten de kittens handmatig en zo natuurlijk 
mogelijk opgevoed worden.  
 

 
 
 
Een andere manier om problemen te voorkomen (en meestal te 
behandelen) is het gebruik van Feliway. Dit is een spray die u in huis 
spuit op de plaatsen waar de kat het probleemgedrag vertoont. Het is 
een kopie van de feromonen van de kat. Deze feromonen worden 
gebruikt bij territorium afbakening van de kat. Als u dit in huis sprayt 
zal de kat meer relaxt en minder gestrest zijn door het ruiken van 
deze feromonen. Dit betekent voorkoming van problemen die 
veroorzaakt worden door onder andere stress. Lees de bijsluiter van 
Feliway voor de exacte gebruikersinformatie. 
 
U kunt een aantal problemen ook voorkomen door tijdig naar de 
dierenarts te gaan. Onzindelijkheid bijvoorbeeld is meestal een 

Vraag 13: 
Wat is Feliway en waarop is de 

werking gebaseerd? 
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lichamelijk probleem en geen gedragsprobleem. Tijdige onderzoeken 
en eventuele entingen voorkomen deze lichamelijke problemen.   
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5. Hoe het probleem te verhelpen 
 
Zoals in hoofdstuk 4 eerder al beschreven is, zijn er een aantal 
problemen die ontstaan uit het te vroeg scheiden van een kitten en 
de moederpoes. Mocht u helaas de kat al in huis hebben die te vroeg 
gescheiden is en u ondervindt er problemen mee, dan zijn er een 
aantal dingen die u kunt doen. 
 
 
 
 
 
 
Om te beginnen is het verstandig u in te lezen over het zogenoemde 
probleem. Al is het voor een leek bijna onbegonnen werk om op 
internet de goede van de slechte adviezen te scheiden. Is uw kat 
bijvoorbeeld erg agressief of sproeit hij alles onder dan kunt u kijken 
vanuit welk punt de kat dit doet. 
Natuurlijk zijn sommige dingen ook met het gezonde verstand op te 
lossen, bijvoorbeeld mijn dochter van zes trekt aan de staart van 
onze kat en krijgt een krauw. Hierbij ligt de fout dus niet bij de kat 
maar bij het kind. De kat geeft simpelweg aan dat het zeer doet en 
omdat dit met miauwen vaak niet duidelijk genoeg wordt, geeft hij 
een fysieke waarschuwing. Mocht de kat vanuit het niets het 
dochtertje aanvallen dan kan dit wel duiden op een probleem met de 
kat.  
De kat kan om verschillende redenen aanvallen en niet alles hoeft in 
verbinding te staan met het gedrag. Het kan ook zijn dat er iets fout 
is met de kat op gebied van gezondheid en dat hij daarom 
agressief doet.  
Wat voor probleem de kat ook heeft, het is altijd 
verstandig bepaalde zaken uit te sluiten voordat u 
maatregelen gaat nemen.  

Vraag 14: 
Welke drie factoren hebben de meeste invloed 
op het negatieve gedrag van een kat? 
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Het kan natuurlijk voorkomen dat de omstandigheden waarin de kat 
moet wonen niet voldoen aan de eisen voor de kat. Het kan 
bijvoorbeeld een te kleine ruimte zijn of het kan te weinig plekken 
hebben waar de kat ongestoord kan rusten. 
Ligt het probleem niet aan de omgeving, dan kan het ook een fysieke 
oorzaak hebben. De kat kan last hebben van vele verschillende 
kwaaltjes en omdat we helaas niet allemaal vloeiend kat’s spreken, 
kan de kat ons helaas niet zeggen wat er mis is. Om het dan alsnog 
duidelijk te maken dat het niet goed gaat met hem gaat de kat zich 
anders gedragen dan normaal. Dit kan soms ook tot hinder leiden 
voor het baasje. Om een fysieke reden uit te sluiten is een ritje naar 
de dierenarts nodig. Is er niks mis met de gezondheid van uw kat en 
ligt het ook niet aan de omgeving, dan kunt u altijd nog een 
gedragstherapeut raadplegen. Er zijn bijvoorbeeld ook gratis katten 
advies lijnen die u zou kunnen raadplegen. 
 
Een goed opgeleide gedragstherapeut heeft een objectieve kijk op de 
zaak en beschikt over voldoende kennis van de kat als dier. Vanuit 
deze kennis zal de gedragstherapeut de gedragingen van de kat 
bestuderen en beoordelen. Vervolgens krijgt u een uitgebreid 
behandelplan waarmee u zelf de therapie moet voortzetten. De 
gedragstherapeut dient hierbij als coach en zal door middel van 
updates de vorderingen bijhouden. De behandeling wordt succesvol 
genoemd als het probleem gedrag volledig onder controle is. De 
lengte van de behandeling hangt echter af aan de huiselijke situatie, 
het aantal katten en de verandering van de situatie om uw kat te 
genezen.  
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6. Antwoorden 
 
Vraag 1: 
De katten hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis, maar 
wanneer zijn de kleine katachtige eigenlijk ontstaan?  

 107.500 jaar voor Christus 
 
Vraag 2: 
Waarom is de kat in het begin als huisdier genomen? 

 De kat was een handige pestbestrijder. 
 
Vraag 3: 
In tegenstelling tot de Egyptenaren waren de Christenen in de 14de 
eeuw helemaal geen fan van de katten, maar waarom? 

 Katten werden in verband gebracht met zwarte magie en 
hekserij. 

 
Vraag 4: 
Wat waren de eerste twee kattenrassen die door mensen gefokt zijn? 

 De Pers en de Siamees, de genetische eigenschappen van de 
Pers en Siamees zijn later gebruikt bij het fokken van andere 
rassen. 

 
Vraag 5: 
Hoeveel muizen eet een kat per dag om zijn buik te vullen? 

 13 muizen per dag, afhankelijk van de gezondheid van de kat 
en de beschikbaarheid van de muizen. 

 
Vraag 6: 
Hoe vaak wil een kat per dag eten? 

 Een kat eet kleine beetjes per keer en kan wel 20 keer per 
dag eten om zijn buik te vullen. 
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Vraag 7: 
Op welke leeftijd moet een poes de kolonie verlaten, in het wild?  

 Wanneer er voldoende voedsel aanwezig is kan een poes 

haar hele leven bij haar moeder en in de kolonie blijven. 

 
Vraag 8: 
Op hoeveel verschillende manieren kan een kat miauwen, spinnen of 
blazen? 

 Een kat kan op 30 verschillende miauwen, spinnen of blazen, 
waarvan er ook een aantal niet te horen zijn door mensen. 

 
Vraag 9: 
Wat gebruikt een kat om zijn territorium af te bakenen?  

 Het afbakenen doet de kat door middel van kopjes geven, 
wrijven met het lichaam, sproeien, urineren en krabben. Zo 
versprijdt hij zijn lichaamsgeur en laat hij een boodschap 
achter voor andere katten. 

 
Vraag 10: 
Wat is een eetstoornis? 

 Een eetstoornis is een stoornis waarbij de kat materialen en 
spullen eet die hij normaal niet zou eten. 

 
Vraag 11: 
Hoe goed helpt het straffen van een kat die gedragsproblemen 
vertoont? 

 Niet, een kat beseft niet waarom u hem straft en vaak juist 
verergerd u het probleem. 
 

Vraag 12: 
Hoeveel gram eet een kat aan droge brokjes per dag? 

 Een kat eet gemiddeld 60 tot 70 gram droge brokjes per dag. 
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Vraag 13: 
Wat is Feliway en waarop is de werking gebaseerd? 

 Dit is een spray die u in huis spuit op de plaatsen waar de kat 
het probleemgedrag vertoont. Het is een kopie van de 
feromonen van de kat. 

 
Vraag 14: 
Welke drie factoren hebben de meeste invloed op het negatieve 
gedrag van een kat? 

 Het verleden, de omgeving en de gezondheid. 
 


