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Voorwoord
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Lieve cat lover,
Wat ben ik blij dat je dit magazine in je handen hebt!
Ik wil je hiermee namelijk graag helpen meer inzicht te krijgen in hoe het kattenkopje
(en de rest) in elkaar zit! Daarnaast geef ik je een heleboel praktische adviezen mee
die ervoor gaan zorgen dat jij en je kat een stressless tijd tegemoet gaan! En die jouw
kijk op katten voor de rest van je leven zullen veranderen!
Je kat is een deel van je gezin, een levensgezel, een pluizige leermeester en mogelijk
nog veel meer. Ik kan mij alvast geen leven voorstellen zonder katten. Een huis
zonder katten voelt voor mij leeg aan. Jij voelt dat misschien net zo :-)?
Maar ook al zijn katten een deel van ons gezin, het blijven mysterieuze wezens met
hun eigen karakter en hun eigen beleving van de wereld. Zelfs al heb je reeds 10 of
20 jaar katten, dan nog weet je niet alles over hen – we zullen waarschijnlijk nooit
alles weten. Ik nodig je graag uit om mee te ontdekken wat we wel al weten over deze
wonderbaarlijke diertjes.
Ik ben alvast heel dankbaar voor de kans die ik gekregen heb om met katten te
kunnen werken én om jou als cat lover te helpen een nog betere relatie te krijgen
met jouw kat.

Veel liefs,

Bedankt, mama…
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Er was eens …

een kat met problemen

Gevechten tussen katten,
agressie naar mensen,
onzindelijke katten, sproeien
in huis, vernielde zetels en
behang, katten die zichzelf
kaal likken, … Het zijn allemaal
gedragingen waar menig
katteneigenaar mee in
aanraking komt en waar niet
direct één oplossing voor
bestaat.

Ik voelde me schuldig dat ik
zonder het te willen mijn katten
iets had “aangedaan”. Want ja,
het kitten (ondertussen mijn oldie
Zora) kon niet zomaar terug weg.
Ik was vastberaden nooit meer
zo een stommiteit te begaan,
mijn katten beter te begrijpen en
oplossingen te vinden voor hun
ongewenst gedrag. Ik ging dus op
zoek naar antwoorden.

15 jaar geleden had ik er geen
idee van dat je rekening moest
houden met het gedrag van
katten. Tot ik zonder erbij na te
denken een kitten bij mijn
volwassen kat zette en dat
letterlijk kleerscheuren gaf.
Ik bleek nergens terecht te
kunnen voor advies. En de tips
die ik wel kreeg waren niet
onderbouwd. Mijn katten
moesten het maar uitvechten, het
zou wel overgaan? Dat vond ik
geen oplossing.

Ik ben met mijn neus in de
boeken en opleidingen gedoken
en ben erin geslaagd een vredig
samenleven te bereiken voor
beide katten.

Stressless Cats & People

Vandaag, al meer dan 10 jaar
later, help ik menig katteneigenaar met heel uiteenlopende
kattengedragsproblemen en
ongewenste gedragingen. Mijn
missie vanaf het begin was en is
om het welzijn van mens en kat te
verbeteren!

Joline

Sinds 2010
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Help, mijn katten
maken ruzie!

Hoe kan je conflicten
voorkomen?
Het is altijd beter conflict te voorkomen dan te moeten oplossen.
Daarover 2 praktische tips (zie ook “10 stressless cat-tips”):

✔ Zorg ervoor dat alle basisbehoeften van je kat vervuld zijn en 		
voorzie een overvloed aan basisvoorzieningen.

✔ Zet het natvoer van de katten niet naast elkaar, “dwing” hen dus
niet om samen te eten of te spelen ook al ziet het er allemaal 		
vredig uit.
Pas die tips toe en je bent al een heel eind op weg.

Omgaan met conflicten
Zijn er al conflicten in huis? Dan moet je zo snel mogelijk ingrijpen!
Laat het probleem niet escaleren.
Hoe langer conflicten duren, hoe moeilijker het wordt om alles terug
goed te krijgen.
Start alvast met deze 3

tips!

✔ Reageer al bij subtiele signalen van agressie. Wanneer katten 		
Vraag jij je ook weleens af
waarom je katten niet overeenkomen? Wel, om je dat uit te
leggen moeten we even terug
naar de voorouders van onze
huiskatten en observeren hoe
katten in het wild samenleven.
De voorouder van onze huiskat leefde
oorspronkelijk alleen. Tijdens het
domesticatieproces ontstonden er naast
de solitair levende kat ook groepen katten
die begonnen samen te leven rond de
eerste graanschuren van mensen, omdat
daar een overvloed aan eten (muizen)
was. Zo leerden katten geleidelijk omgaan
met andere katten.

24

Wilde kolonies bestaan doorgaans uit
gerelateerde kattinnen en enkele katers
die getolereerd worden. Vreemde
katten worden nog altijd beschouwd als
de vijand. Daarom dat katten ook met
geuren communiceren. Op die manier
kan je zonder rechtstreeks contact andere
poezen op afstand houden (of aantrekken
voor voortplanting) en zo ook mogelijke
conflicten voorkomen. Geniaal toch!
Dit wetende, beeld je eens in hoe het voor
jouw kat moet zijn om niet te kunnen
kiezen met wie ze samenleeft.
Niet-gerelateerde katten in één groep is
niet natuurlijk voor hen. Maarrrr, geen
zorgen! Je kan jouw katten helpen om
het samenleven met andere katten zo
stressless en aangenaam mogelijk te
maken, in wilde groepen lukt dat onder
voorwaarden ook!
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elkaar aanstaren (dit is geen vriendelijk gebaar!), stop dat gedrag
door het staren te verhinderen, bv. door een kussen tussen hen
te plaatsen.

✔ Straf de katten niet en probeer hen achteraf ook niet te troosten.
Dat heeft echt geen zin, het kan het probleem zelfs erger maken,
hoe goed ook bedoeld.

✔ Laat katten het NOOIT uitvechten, want dat maakt het conflict
mogelijk onomkeerbaar. Katten kennen namelijk geen
verzoeningsgedrag, ze kunnen het dus niet goedmaken en
vergeten conflicten niet. Als katten elkaar aanvliegen TELKENS als
ze daartoe de kans hebben, moeten ze ALTIJD apart gezet
worden. Bij ernstige of aanhoudende conflicten is het
aangeraden professionele hulp te zoeken.

Zou je graag nog meer te weten komen over het stressless
samenleven van meerdere katten in huis?
Bekijk dan helemaal GRATIS de webinar
‘Meerkattenhuishoudens’ ter waarde van 39 €.
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Wat je moet weten
over sproeien
Sproeien kan enorm
vervelend zijn als je kat het
in huis doet. Je eerste reactie
is misschien boos worden en
denken dat je kat dit doet om
jou te pesten. Dat is heel zeker
niet het geval!

Hoe ziet sproeien eruit?
Sproeien kan je herkennen aan het
volgende: De kat staat recht met de
staart helemaal omhoog gericht. Bij het
urine sproeien trilt de staart snel heen
en weer. De kat heeft dan een zeer
‘geconcentreerde’ blik en trappelt met
de voor- of achterpootjes. Ze lijkt als
het ware een beetje “high”. Dat is ook
niet te verbazen, want sproeien is voor
een kat heel ontspannend en normaal
gedrag. De urine vind je dan meestal
terug op verticale oppervlakken (bv.
gordijnen, ramen, deuren ...), over het
algemeen in kleinere hoeveelheden.

Kattengebabbel

Maar er is een uitzondering: sproeien,
de geur daarvan ruiken wij wel. Dat
komt omdat daar nog andere krachtige
geuren worden toegevoegd, wat niet
het geval is bij markeren met gezichtsferomonen of door te krabben. Met
sproeien wil een kat een uiterst krachtige boodschap overbrengen. Ze zegt:
“HIER IS HET NIET VEILIG!” of “HÉ, HIER
MOET JE ZIJN!”.

Voorbeeldsituaties:

Sproeien is voor de kat een normale
manier van communiceren met geuren, ze wil dus een boodschap overbrengen.

• Een kat heeft op de trap een aanvaring
gehad met een andere kat. Dan kan die
kat op de trap sproeien om aan te duiden
HIER IS HET NIET VEILIG! Zo weet ze voor
de volgende keer dat ze daar extra alert
moet zijn.

De soortspecifieke stoffen die katten
verspreiden heten feromonen. Katten
gebruiken die om te communiceren.
Ze kunnen feromonen verspreiden
door kopjes te geven, te krabben en te
sproeien. Je kat heeft een extra orgaan
om de feromonen die zij of een andere
kat in de omgeving heeft aangebracht,
te begrijpen: het vomeronasaal orgaan.
Mensen hebben dat orgaan niet en
kunnen feromonen dus niet ruiken.

• Een niet gecastreerde kater is op zoek
naar een kattinnetje en probeert haar
met sproeien te lokken: HIER MOET JE
ZIJN!

Zowel katers als kattinnen kunnen
sproeien!
Achterhalen wat het teveel aan stress
veroorzaakt, brengt meteen ook de
sleutel naar de oplossing!

Wat kan je doen?

✔
✔
✔

Waarom sproeit een kat?
Er kunnen verschillende motivaties zijn
voor een kat om te sproeien:

✔

✔ hormonale oorzaak
(katten die niet gesteriliseerd of
niet gecastreerd zijn)

✔ medische oorzaak
✔ chronische stress
✔ angst
✔ frustratie
✔ aandacht trekken

✔
✔

Castratie en/of sterilisatie
kunnen helpen als de kat sproeit
uit hormonale motivatie.
Laat een medische oorzaak altijd
uitsluiten door je dierenarts.
Snel reageren is zeker de
boodschap! Want urine kan
meubels, vloeren en huisraad 		
vernielen.
Ook: hoe sneller je dit probleem
aanpakt, hoe groter de kans op 		
succes.
Reageer of straf je kat niet 		
wanneer je haar betrapt, want 		
reactie kan het probleem zelfs 		
nog complexer maken.
Zorg ervoor dat alle
basisbehoeften van de kat
vervuld zijn (zie artikel ‘10 		
stressless cat-tips’).
Poets de sproeiplekken met een
enzymatisch middel
bv. Urine Off.

Wil je graag nog meer leren over de kattentaal en je kat
echt begrijpen?
Bekijk dan helemaal GRATIS de webinar
‘Leer de kattentaal’, ter waarde van 39 €.
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6 tips om kinderen
met katten
te leren
spelen 3.
Eén van de beste manieren om
de relatie tussen kat en mens te
verbeteren is spelen! Leer je
kinderen daarom veilig en
correct te spelen met jullie kat.
Deze 6 tips helpen je zeker een
heel eind op weg om cats en
kids de gelukkigste vriendjes te
maken!

1. Kies het juiste materiaal
Hengels met een lange steel
hebben de voorkeur (min. 90 cm).
Tegenwoordig heb je GEWELDIGE
kattenhengels, zoals die van Tabby
Tijger en Purrs. Die zijn stevig en
lang genoeg! Je kan je kat op een
veilige afstand entertainen EN haar
een grotere afstand laten afleggen.

2. Niet met de handen spelen
Zeker bij kittens is dat verleidelijk!
Laat spelen met de handen NOOIT
toe! Doe je dat wel, dan is de kans
heel groot dat je kat later jou als
speelgoed zal gebruiken. Helaas
komt het meer voor dan je denkt,
katten die hun baasjes als een
GEWELDIGE prooi aanzien. Deels
omdat ze niets anders hebben,
maar ook omdat ze het gewoon zo
geleerd zijn.

Zwier met de hengel weg van
de kat
In de natuur loopt een prooi toch
nooit recht op je af? Alleen een
roofdier of andere vijand zou dat
doen! Dus, wat doet je kat als je
een speeltje wel naar haar toe
zwiert? Vluchten voor die vijand!
Zeker niet spelen en fun hebben.
Is de juiste manier van hengelen
nog te moeilijk voor je kind? Dan
is het gooien van brokjes weg van
de kat een veilig alternatief waar
evenveel fun aan te beleven is.

4. Stop met spelen als de kat
wegstapt

Ondertussen weet je dat het
superbelangrijk is om met je kat
te spelen. Niet alle katten komen
spontaan meespelen. Sommige
katten hebben zelfs een nogal
“luie” speelmethode, bij hen moet
je echt daar gaan spelen waar zij
liggen.
Maar als je kat wegstapt, dan is het
duidelijk: dan vindt ze het spel niet
leuk. Wellicht is ze het spelen beu
of ze vindt het gewoon geen leuk
speeltje. Stop dan de spelsessie.
Neem de volgende keer een ander
speeltje mocht je opnieuw geen
positieve reactie krijgen.

5. Een kat moet kunnen

vluchten

Zorg ervoor dat je kat altijd weg
kan. Zeker wanneer kinderen met
katten spelen is het SUPERbelangrijk dat je kat ALTIJD kan vluchten.
Kinderen hebben veel fantasie,
katten hebben waarschijnlijk geen
zin in een kattenhengel die door de
ridder in kwestie te overtuigend als
zwaard wordt gehanteerd.

Met een kat spelen begint
met kattengedrag begrijpen, zo veranderen
hengels niet in zwaarden.

6. Test het speeltje eerst uit
Jij test als volwassene best eerst
uit of de kat het speeltje oké vindt,
vóór je het aan het kind geeft.
Sommige katten vinden grotere
‘prooien’ bedreigend.

Met het boek ‘Snor’ leren kinderen
100% op hun niveau hoe zij en kat de
gelukkigste vriendjes worden.

Wil je je kids graag extra belonen omdat ze met de tips van ‘Snor’ zo
goed voor hun kat zorgen?
Download dan GRATIS het Snor-diploma, een leuke aanvulling op het
prentenboek met praktische tips.
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Heel wat poezen die in het trimsalon
langskomen hebben onderliggend
aan hun vachtprobleem een
andere medische oorzaak.
Die kunnen heel uiteenlopend zijn:
problemen aan het gebit, schildklierproblemen, gewrichtsklachten (zien
we vooral bij oudere katten),
overgewicht,...
Nu denk je misschien: “Maar ik zie
echt helemaal niets aan mijn kat?”
Dat kan zeker! Je kat zal er immers
ALLES aan doen om een probleem
weg te steken! En eigenlijk, als je echt
goed kijkt, zie je wel iets: haar vacht is
niet meer oké!

The
Purrfect
Furr

TIP

• Een bezoekje aan de dierenarts bij
plotse vachtproblemen is altijd aan te
raden!

Zit jij soms met je handen in het
(katten)haar? Of raakt je kat
haar vacht in de knoop?

2

STRESS
Stress is nuttig. Maar één van de
effecten van stress is dat, naast het
alerter worden, er ook andere
gedragingen worden onderdrukt die
op dat moment in de overleving
minder nut hebben, zoals zich
wassen.
Katten zijn dagelijks gemiddeld
3 uur (!) bezig hun vacht te verzorgen!
Stress verstoort dat ritme
gemakkelijk. Aangezien er al veel
werk is aan (voornamelijk lange)
vachten, kan dat snel escaleren naar
knopen, klitten en vilt!

TIP

• Raadpleeg zowel je dierenarts
(want stress verlaagt het immuunsysteem, waardoor een medisch
probleem kan zijn ontstaan) als een
gedragstherapeut om het
stressprobleem aan te pakken.

De vacht is de spiegel van
kat haar gezondheid.

Ontdek dan snel de 4 oorzaken
van vachtproblemen én hun
oplossingen!
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MEDISCHE PROBLEMEN
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4

OMGEVINGSINVLOEDEN
Bepaalde omgevingsfactoren, zoals
onvoldoende luchtvochtigheid,
kunnen de haren van je kat enorm
uitdrogen. Dat betekent dat de
schubben van elk haar gaan
openstaan, net zoals bij een prikkeldraad. Daardoor kunnen die haren
gemakkelijker aan elkaar vasthaken
tot een knoop/klit.
Ook de combinatie van statische
elektriciteit (een typisch fenomeen in
de winter dat door bepaalde
materialen wordt opgewekt) met
droge lucht geeft in de kattenvacht
het “prikkeldraadeffect”.

Slickerborstel met houten
handvat en metalen kop

• Ga in je huis op zoek naar die
materialen die statische elektriciteit
opwekken (bv. fleecedekens) en
verwijder ze liefst.

Door bij het kammen haren uit de vacht te halen die nog niet
klaar zijn om vervangen te worden, reageert de huid met
“NOODHAREN”, want de huid mag niet onbeschermd
achterblijven.
Helaas zijn er dan onvoldoende voedingsstoffen om die haren
opnieuw even sterk te maken. Die haren zijn dus zwakker, veel
klitgevoeliger en vallen sneller uit waardoor je meer losse haren
krijgt. Misschien zelfs zoveel dat je kat ze er niet meer kan
uitwassen en ze vast blijven zitten in de vacht en klitten vormen.

TIP

• Je kan door het verkeerde materiaal te gebruiken, de vachtcyclus
van je kat grondig in de war sturen. Tools zoals de furminator,
plastic kammen, mattenbrekers of handschoenen zijn absoluut af
te raden.

TIP

• Een ideale luchtvochtigheid in huis
is tussen 40-60%. Meet de waarden
in je huis.

VERKEERDE VACHTZORG!

Metalen combikam,
gebruik enkel het
wijdgetande gedeelte

• Je gebruikt liefst enkel een metalen combikam en een
slickerborstel en alleen indien nodig. Want zelfs met de juiste
tools kan je de versleten haren niet van de jonge onderscheiden.
Daarom is het belangrijk om vachtsparend te werken!
Dat betekent enkel uithalen wat nodig is om er zo voor te zorgen
dat er MINDER haar in de omgeving terechtkomt en de kat zelf
haar vacht kan verzorgen en zo geen klitten krijgt.
• Je kamt dus NOOIT preventief want net dat kan een probleem
doen ontstaan.

Pas op met fleecedekentjes,
ze zijn een risico voor statische
elektriciteit.

Werk vachtsparend, zo ontwikkel je
niet ongewild een vachtprobleem.
Wil je graag meer leren over de vachtverzorging van je kat?
Download dan de digitale versie van de e-paper ’4 oorzaken van
vachtproblemen’
en ontvang GRATIS een hele reeks extra super-waardevolle tips om
ZELF de vacht van je kat te verzorgen!
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