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KATTENWIEL

C
ar

ni
vo

o
r

Te
rr

it
or

ia
le

 e
n 

so
lit

ai
re

 ja
ge

r
O

pp
or

tu
ni

st
en

M
es

op
re

da
to

r

Boomklim
mers

Nestb
lijver

Motivatie van de kat

Emoties van de kat

Intelligentie

Niveau van zelfzekerheid
Individuele voorkeuren

Hooggevoeligheid

Sociale aard

Socialisatie

So
ciale relaties

A
ang

eleerd
 g

ed
rag

So
ci

aa
l s

pe
l

Lo
co

m
ot

or
isc

h 
sp

el

Pro
oisp

el
Mama

Leerprocessen

Omgeving

Mensen

Kopjes geven

Krabben

Sproeien

Gevolgen van stress

D
rem

pel van opw
inding

A
cute en chronische stress

B
elang

rijkste o
o

rzaak

van stress

Intro
d

uctie m
et and

ere  

 katten

KARAKTER

FE
LI

S
SY

LV
ES

TR
IS

LY
BI

CA

MOTIVATIES 

& EMOTIES

SO
C

IA
A

L

K
A

R
A

K
TE

R

SP
EE

LV
O

G
EL

S

SOCIALISATIE

COMMUNICATIE

STR
ESS

IN
D

IV
ID

U

DIERSO
O

R
T

P
o

w
er

ed

 b
y Anneleen Bru & Felino

va
 ©

 C
o

p
y
rig

h
t 2019. Alle rechten voorb

eh
o
u
d

e
n
.



I     HAPPY CATS REVOLUTIE -  55

KATTENWIEL

Hoe kan je nu kittens zo lang bij hun moeder laten om ze sociaal te 
krijgen, als de moeder niet het goede voorbeeld geeft? Dit is inderdaad 
een moeilijke situatie en moet altijd individueel worden bekeken. 

Dit is mijn standaard leidraad voor de scheiding van kittens van hun 
moeder:

Situatie Actie
De moeder is goed 
gesocialiseerd aan 
mensen.

De kittens blijven tot minimaal 12 weken bij haar en 
nemen een mooi voorbeeld aan haar gedrag.

De moeder is niet affectief 
naar mensen, maar ze 
vertoont evemin angstig of 
agressief gedrag.

De kittens blijven tot minimaal 12 weken bij haar. Ze 
nemen geen voorbeeld aan haar gedrag, maar leren 
evenmin onaangename associaties met mensen. 
De kittens leren op zichzelf dat mensen leuk zijn.

De moeder is angstig voor 
mensen, maar het is haal-
baar om haar te verzorgen.

De kittens blijven tot minimaal 12 weken bij haar. Vanaf 
de leeftijd van 4 weken worden ze meerdere malen per 
dag weggehaald naar een andere ruimte voor actieve 
socialisatie, omdat ze anders het angstige gedrag van 
hun moeder kunnen kopiëren. 

Scheid de kittens maximaal 1 uur per keer van de 
moeder met een maximaal totaal van 3 uur per dag.

De moeder is onhandel-
baar en kan niet bij men-
sen gehouden worden.

De kittens worden ten laatste op 5 tot 6 weken geschei-
den en krijgen de fles zolang zij dit willen. Ze worden 
in deze situatie altijd bij een suikertante of suikernonkel 
geplaatst, nl. een andere sociale kat die de functie van de 
moeder kan overnemen.

Als kittens bij een tamelijk verlegen kattin zitten, die niet het goede 
voorbeeld geeft inzake sociaal gedrag naar mensen en zich in de 
omgeving niet zelfzeker gedraagt, dan is het oké om de kittens 
regelmatig even van de moeder te scheiden en later opnieuw bij de 
mama te zetten. Als de kittens in hun eerste socialisatieperiode zitten, 
doe je dat een paar keer per dag gedurende 5 tot 15 minuten, en als ze 
ouder zijn, kan je dat opdrijven naar blokken van een half uur tot 1 uur. 
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KATTENMATRIX® INTRODUCTIE

Deze grafiek stelt deze uitleg visueel voor:

 

NORMAAL
gedrag voor de kat

ABNORMAAL
gedrag voor de kat

GEWENST
gedrag voor  
de eigenaar

ONGEWENST
gedrag voor  
de eigenaar

OK MITS 

INZICHT
IDEAAL

INTER-
VENTIE

INZICHT 
+ INTER-
VENTIE

PROBLEEMGEDRAG
GELUKKIGE KAT

GELUKKIGE EIGENAAR

GEDRAGSPROBLEEM GEDRAGSPROBLEEM

Interpretatie van het gedrag door de eigenaar

De kat vertoont gedrag dat perfect normaal is en daarom past in het 
normale gedragsrepertoire van de kat. De eigenaar ervaart dit echter als 
ongewenst waardoor het voor hem een probleem is. Voor de kat is er 
echter geen probleem. Een paar herkenbare voorbeelden zijn sproeien 
in huis, plassen buiten de bak, krabben aan de sofa, prooien mee naar 
binnen brengen en ’s nachts miauwen.

Gedrag kan ook maar op sommige tijdstippen, locaties of bij bepaalde 
personen als onaangenaam worden beschouwd. Dit is verschillend 
van eigenaar tot eigenaar, afhankelijk van diens visie, relatie met de kat, 
persoonlijke situatie, verwachtingspatroon, dagelijkse routine, budget, 
motivatie enz. Zelfs binnen een gezin kan dit verwachtingspatroon 
anders zijn, wat voor interne strubbelingen zorgt en relaties onder druk 
zet wanneer huisdieren ongewenst gedrag vertonen.
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KATTENMATRIX® ABSOLUTE BASICS

Wat kunnen we doen om katten te ondersteunen om stress te ontladen? 
Er zijn meerdere manieren om stress uit je kat te halen, wat je dus echt 
wel wil doen bij ongewenst gedrag, wat dit gedrag ook mag zijn. 

We stimuleren nu actief gedrag bij onze kat, lokken het uit en maken het 
mogelijk.

Concreet Stappenplan – Stress ontladen
Stap 1:   Negeer alle vormen van subtiele stress en 

overspronggedrag.
Stap 2:   Voorzie horizontale kartonnen krabplankjes op alle mogelijke 

doorgangen in huis. Na 6 weken weten we waar ze graag 
krabben en kunnen we dit vervangen door stevigere 
horizontale krabmeubels die liefst een beetje golvend van 
vorm zijn. Kan je erover struikelen? Dan liggen de plankjes 
goed!

Stap 3:   Dagelijks jachtgedrag bij de kat uitlokken, de ultieme 
stressontlading.

Stap 4:   Bied schuilplaatsen aan waar de kat even tot rust kan komen 
met hoge randen en minstens 2 ingangen.

Stap 5:   Maak tal van hoogtes vrij doorheen het huis, van 20 cm 
hoog tot de bovenkant van kasten.
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KATTENMATRIX® RELAT IE VERSTERKEN

Het gedrag van de 
eigenaar aanpassen
In een tweede deel van een gedragsplan, geef ik aan eigenaars deze 
‘huisregels’ mee waarbij zij hun eigen gedrag moeten veranderen 
om niet langer mogelijk een onvoorspelbare stressfactor te zijn in de 
omgeving van de kat.

Vaak doen eigenaars al jaren wat ze doen, zonder er echt bij stil 
te staan of het in vraag te stellen. Dit is soms een hekel punt want 
eigenaars zijn niet altijd happy om naar hun eigen gedrag te kijken. Ze 
vinden het fijn hoe zij omgaan met de kat, halen er hun plezier uit en 
zullen dan ook regelmatig tegen mijn advies ingaan. 

Vele van deze regels lijken tegen hun intuïtie in te gaan, omdat ze 
de relatie met de kat lijken te verzwakken en het contact met de 
kat doen verminderen. Maar dit is het leuke eraan: je krijgt net het 
tegenovergestelde effect!

Het doel van deze huisregels is om de eigenaar voorspelbaar, fijn en 
veilig te maken zodat de kat meer aandacht aan de eigenaar geeft, 
meer contact zoekt, minder stress ondervindt door het contact en de 
eigenaar dus minder invloed uitoefent op die ‘berg van stress’ waar de 
kat mee zit.

Daarnaast is het ook mogelijk dat je door het uitvoeren van mijn  
‘5 gouden regels’ (STAP 16-20) ook een actieve invloed uitlokt op het 
humeur en de gemoedstoestand van je kat. Hiermee bedoel ik dat ze 
meer veerkracht krijgt om om te gaan met stress in de omgeving.

Het is simpel: al voer je volgende regels nog maar de helft van de tijd 
uit, dan nog zal je al een opmerkelijk verschil zien in de stressniveaus, je 
band met de kat én krijg je een toffere relatie. Maar we gaan voor 3/4e 
van de tijd!! Dat je kat daarnaast dan af en toe nog eens onderhevig 
is aan een door jou geïnitieerde knuffelpartij, dat is dan helemaal oké! 
Maar een korte sessie dan…
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KATTENMATRIX® RELAT IE VERSTERKEN

De Kat Scan is een oefening 
die ik eigenaars al jaren laat 
uitvoeren. Het doel van de 
oefening is om te weten te 
komen waar de kat het liefst 
geaaid wordt, met wat, en 
eventueel zelfs op welke 
tijdstippen en op welke plaats. 

Ik vraag eigenaars om gedurende 
14 dagen elke dag een 
experimentje te doen met hun 
kat. We testen dan dagelijks 

wat de reactie van de kat op het aaien is op een moment waarop 
de kat happy en rustig is. We experimenteren met voorwerpen zoals 
penselen, veren, tandenborstels alsook varianten op de hand: 1 vinger, 
2 vingers, ellenboog, pols, binnenkant van de hand enz. Je tekent 
dan op een figuur die zones groen waarop de kat positief reageert. 
Andere zones worden oranje en rood gekleurd. Dit is ook interessant 
voor de kattenprofessionals waarmee de kat in contact komt zoals de 
dierenarts, dierenartsassistent, kattentrimmer en kattenoppas.

Je vindt deze oefening in het Werkboek op p. 132.

Voer deze oefening grondig uit. De resultaten 
die erbij horen zijn uitermate belangrijk om 
stress te reduceren en om de eigenaar de 
mogelijkheid te geven om de kat op de juiste 
manier aan te raken zodat de kat er geen of 
toch zo weinig mogelijk stress door ervaart. 

Idealiter doe je deze test voordat de kat 
ongewenst gedrag laat zien. Dat neemt niet 
weg dat het een waardevolle en dankbare 
oefening is, ook al vertoont de kat ongewenst 
gedrag. Dit inzicht blijft belangrijk om ermee aan 
de slag te gaan.

15

KAT SCAN
Doe dit experiment en 
onderzoek waar, hoe, 
waarmee en hoe lang de  
kat graag geaaid wordt.  
Dit is belangrijk te weten  
voor de eigenaar, bezoek  
en de professionals die  
met de kat werken.
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KATTENMATRIX® NATUURLIJK GEDRAG UITLOKKEN

Hoe laat ik mijn kat buiten?
Ik krijg deze vraag zeer vaak en raad aan om te wachten tot het voorjaar, 
wanneer de temperaturen wat aangenamer zijn, en totdat het kitten 
minstens ongeveer 6 maanden oud is. Als de kat ouder is, hanteren 
we de periode van 3 tot 6 weken in de nieuwe thuis alvorens ze buiten 
te laten. Dit is essentieel voor een nieuwe kat. Verhuis je en heb je al 
een goede relatie met de kat, dan kan dit vroeger. Als je kat een echte 
buitenkat is, kan het zijn dat je met veel geluk een week haalt. Sommige 
katten kan je nu eenmaal niet binnenhouden.

Concreet Stappenplan – Je kat buitenlaten
Stap 1:  Je kiest een dag uit in een weekend waarin je rustig op je 

gemak thuis bent.
Stap 2:  Je geeft de kat ’s morgens geen extra natvoer. Dat houden 

we achter de hand voor later. Je kat heeft wel haar gewone 
voeding doorheen het huis staan; daar komen we nooit aan.

Stap 3:  Je zorgt ervoor dat je kat outdoorproof is, je buitenomgeving 
katveilig is en dat je kat de recall training (zie STAP 37 op p. 219) 
goed snapt en er goed op reageert.

Stap 4:  Je zet de achterdeur of het schuifraam open en laat dit 
openstaan. Zo leert de kat dat ze altijd terug naar binnen kan, 
als ze dat wil.

Stap 5:  Zorg ervoor dat de tuin helemaal veilig is, dus geen 
buitenkatten, geen machines die plots aanschieten enz.

Stap 6:  Zet je met een boekje in de tuin en wacht tot de kat naar 
buitenkomt en je laat haar dan 

gewoon doen, zolang ze dat 
nodig heeft. Ze zal overal 

beginnen te snuffelen en te 
onderzoeken, kopjes te 
geven en misschien zelfs 
eens te sproeien. Laat ze 
gewoon doen, straf niet 
en hou haar niet tegen.
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KATTENMATRIX® TRAIN ING EN MANAGEMENT

Het correct en grondig 
socialiseren van jonge kittens 
is een belangrijk aspect in 
preventie van ongewenst gedrag 
later. Ik weet dat jij als eigenaar 
er waarschijnlijk niet veel meer 
aan kan doen, maar neem dit 
hoofdstuk goed door om alle 
kleine katjes die je in de toekomst 
onder je vleugels neemt zo goed 
mogelijk te socialiseren. Jong 
geleerd is oud gedaan!

Concreet stappenplan – Voorbereiding van de socialisatie 
Stap 1:  Het kitten heeft altijd de vrije keuze om weg te kunnen 

wandelen. Zorg er dus bij een socialisatiesessie voor dat ze 
ofwel niet te invasief is, óf dat de kittens naar een andere 
ruimte kunnen huppelen als ze dat willen.

Stap 2:  We forceren de kittens nooit, maar spelen met hun natuurlijke 
exploratievermogen en nieuwsgierigheid.

Stap 3:  Specifieke zaken worden aangeboden en vervolgens 
vervangen en herhaald doorheen de tijd.

Stap 4:  Betrek de moeder zoveel mogelijk (als deze bekend en 
vertrouwd is met mensen en de omgeving) zodat de kittens 
sneller kunnen leren dat alles oké is.

Stap 5:  Stel de kittens niet invasief bloot aan nieuwe items of 
geluiden. Begin op een afstand of op een laag pitje en werk 
dan naar steeds intenser, intensiever en frequenter en neem 
ook af en toe een stapje terug. Begin op een niveau waarop 
het kitten nog geen reactie vertoont.

Stap 6:  Let op hun stressreacties. Het is normaal om een teken 
van opwinding te zien, maar je moet echt goed in het oog 
houden dat het beperkt blijft.

Stap 7:  Als je ze wil laten exploreren en ontdekken, doe dit dan weg 
van het vertrouwde nest. Hier moeten ze altijd rustig en veilig 
kunnen rusten.

39
      SOCIALISATIE

VAN KITTENS IN 
DE PRAKTIJK

Leer aan kittens in de eerste 
16 weken van hun leven alle 
geluiden, geuren, structuren, 
mensen, andere dieren, 
katten, gebruiksvoorwerpen 
enz. aan die ze later als 
normaal moeten beschouwen.
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KATTENMATRIX® TRAIN ING EN MANAGEMENT

Stap 7:  Als je de kat ergens moet laten wachten (bv. bij de dierenarts 
of trimmer), zet haar dan ALTIJD in de hoogte. Er zijn geen 
excuses om je kat op de grond te zetten, ook al heb je 
5 manden bij. Laat haar indien het niet anders kan, zo 
lang mogelijk in de auto, daar is ze rustig en veilig. Bij de 
dierenarts kunnen er al eens zenuwachtige honden zitten. 
Haal je kat pas uit de auto wanneer het jouw beurt is. 

Stap 8:  Neem ook altijd een handdoek of dekentje met haar geur 
mee. Dat leg je voor de mand wanneer je deze openmaakt. 
Je trekt dus niet eerst het dekentje onder haar kont onderuit 
om haar daar dan te laten wandelen. Je moet dus 2 
dekentjes bijhebben: eentje in de mand en eentje om erover 
en ervoor te leggen.

Stap 9:  In de transportmand wordt NIETS onaangenaams 
gedaan, dus geen dierenartsonderzoeken, trimbeurten 
enz. Het beste wat je je kat kan geven is een andere 
bak met lage randen die je voor de transportmand zet, 
zoals een lage open kartonnen doos of een lage open 
kattenbak met een handdoekje in. Je kat leert dan dat 
je transportmand helemaal veilig en voorspelbaar is. Die 
bak met lage randen vindt ze ook geweldig. Ze kruipt erin 
en de randen geven bescherming en een veilig gevoel. 
Er zijn vele dierenartsen die dankzij deze tip veel rustigere 
katten in hun praktijk hebben, wat 
het gemakkelijker maakt om hen 
te behandelen. Neem 
gerust je eigen bak 
of slaapmandje 
mee met randen 
waar de kat in kan 
overstappen.

Stap 10:  Forceer haar liefst 
niet uit de mand, ze 
moet dit best op haar 
eigen tempo doen wanneer 
zij er klaar voor is. Geef haar dus 
een paar minuten.
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KATTENMATRIX® OMGAAN MET ONGEWENST GEDRAG

Het woord ‘bekrachtigen’ 
gebruiken we om een proces aan 
te duiden waarbij een bepaald 
gedrag toeneemt. Ongeacht 
je intentie, als een gedrag 
toeneemt, heb jij het bekrachtigd. 

Hoe neemt gedrag toe? Wanneer 
de kat leert dat een bepaalde 
situatie haar iets opbrengt. 

In de wetenschap heet dit de 
‘Thorndike’s Law of Effect’ en die meneer Thorndike bedoelde daar 
op het einde van de 19e eeuw het volgende mee: wanneer een 
bepaald gedrag je iets aangenaams opbrengt, dan zal dat gedrag 
toenemen. Brengt een bepaald gedrag je iets onaangenaams of niet 
het wenselijke, dan zal dat gedrag afnemen.

In deze stap willen we er dus voor zorgen dat een gewenst gedrag 
bekrachtigd wordt en dus meer gaat plaatsvinden. Deze stap gaat 
verder dan louter het creëren van een aangename associatie.

Waarom wil je bepaalde gedragingen bekrachtigen?
Gedrag laten toenemen kan om verschillende redenen. Uiteraard zijn 
we vooral gebrand op het veranderen van ongewenst gedrag, maar 
tegenover elk ongewenst gedrag staat een gewenst gedrag. 

Reden 1: Dit gedrag is natuurlijk en wenselijk voor haar en zorgt voor 
een beter welzijn, zoals stressontlading, vachtverzorging, schuilen, 
krabben, slapen enz.
Reden 2: Dit gedrag maakt haar gezonder, zoals meer drinken.
Reden 3: Anticomplementair gedrag: als de kat dit gedrag vertoont, kan ze 
onmogelijk op hetzelfde moment een ander (ongewenst) gedrag vertonen.
Reden 4: Als ze een voorkeur krijgt voor deze optie, dan vindt ze 
andere (ongewenste) plaatsen mogelijk minder leuk en verandert ze 
daadwerkelijk haar keuze. Dit is nog iets anders dan anticomplementair 
gedrag, wat enkel op het moment zelf plaatsvindt, en de kat dus nog 
niet voor een effectieve keuze stelt. 

46         GEWENST  
GEDRAG 

BEKRACHTIGEN
Lok gewenst gedrag uit bij de 
kat,maak het mogelijk, bied 
het aan, maak het consequent 
aantrekkelijk en zorg ervoor dat 
het gewenste gedrag beloond 
wordt met een fijne uitkomst.
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KATTENMATRIX® INTRODUCTIE

INTRODUCTIE
OVER GEDRAGS- 

PROBLEMEN 
BIJ KATTEN
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GEDRAGSPROBLEMEN B IJ KATTEN

Onzindelijkheid bij de kat

Waarom plast of elimineert een kat buiten de bak? Er zijn meerdere 
redenen, maar de belangrijkste reden is een medisch probleem of het 
feit dat ze vindt dat er iets met de kattenbak scheelt. 

De kat wil wel op de bak want het is voor haar eigen veiligheid dat ze 
alles kan begraven en haar leefgebied proper houdt om geen andere 
roofdieren aan te trekken. 

De kattenbak is zo ontzettend belangrijk voor haar dat als deze toch niet 
in orde is (wat meestal het geval is), ze andere maatregelen zal nemen 
om zich veilig en comfortabel te voelen op weg naar, in en rondom de 
kattenbak. 

Wat is het verschil tussen plassen en sproeien?

Wat onzindelijkheid betreft moeten we eerst een onderscheid maken 
tussen plassen en sproeien, want het zijn 2 ongewenste gedragingen 
met een heel andere betekenis en oplossing. 

Voordat je het probleem probeert te verbeteren, moet je zeker weten 
met welk probleem je te maken hebt. Plassen en eliminatie op 
verborgen plaatsen zijn kortweg een synoniem voor de kattenbak, 
en sproeien en eliminatie op openbare plaatsen wijzen op een 
stressprobleem. Wanneer je kat urine in huis buiten de bak achterlaat, 
houden we rekening met de verschillen tussen plassen en sproeien. Ik 
stel dit visueel voor op de volgende pagina. 

ANKEDOTE - Ik zie in de praktijk dat mensen acties ondernemen die 
juist averechts werken. Ze zien bijvoorbeeld een sproeiplek en denken: 
“Oei, urine, ik zal de kattenbak naar hier verhuizen.” Dus naast het feit 
dat de kattenbak al van plaats verandert, wordt die nu ook nog eens op 
een onveilige locatie gezet. Want de kat heeft net aangegeven dat ze 
zich op die sproeiplek onveilig voelt. De kat sproeit niet alleen, ze plast 
nu ook naast de bak. 
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GEDRAGSPROBLEMEN B IJ KATTEN

Frequentie

In eerste instantie kijk je naar wat normaal is voor deze kat en 
naar welke verandering in haar gedrag voorkomt. Er zijn katten die 
vanaf de leeftijd van 1,5 tot 2 jaar, de leeftijd waarop de meeste 
gedragsproblemen beginnen omdat de kat dan gedragsmatig 
volwassen wordt, regelmatig eens in huis sproeien om logische 
redenen, bv. na een ontmoeting met een vreemde kat in de tuin. 

Let op een wijziging in deze frequentie. Als een kat van 2 keer per week 
naar dagelijks 3 keer sproeien gaat, dan zitten we met een toename 
die wel degelijk op een stressprobleem wijst. Sproeit je kat al van in 
het begin zoveel, dan nog moet je alles proberen, onderzoeken en 
aanpassen omdat je je kat zo happy mogelijk wil krijgen, maar de kans 
bestaat dat dit niet al te veel verschil zal opleveren.

Locatie

We maken even een onderscheid tussen verschillende locaties binnen 
het territorium die normaal zijn om te sproeien en welke 
niet. In de Handleiding op p. 56 deelden we het 
territorium van de kat op in 3 delen:

Hartsgebied
Het hartsgebied ligt meestal in onze woning, waar 
de slaap- en eetplaatsen zijn. Hier voelt de kat 
zich veilig, komt ze tot rust, kan ze slapen, aan 
vachtverzorging doen en veilig eten. Het liefst wil 
ze hier alleen zijn. 

Als een kat de nood voelt om hier te sproeien, 
dan hebben we een probleem. Niet alleen ervaart 
de kat stress boven haar drempel van opwinding, 
maar ook wij vinden het niet leuk dat de kat sproeit in onze woning, 
tegen de gordijnen, op het aanrecht, tegen de deurposten, sofa’s en 
ramen. Hier moeten we verandering in brengen want de kat voelt zich in 
huis niet goed!





Meer lezen?

Volgende boeken zijn een absolute aanrader om meer te weten te 
komen over gedrag en gedragsproblemen bij katten. Ik raad altijd 
aan om overal je licht op te steken en zoveel mogelijk te lezen en te 
leren over katten en hun welzijn en gedrag. De beste manier om dit 
te doen is enerzijds zo open mogelijk te staan voor nieuwe kennis en 
anderzijds deze nieuwe kennis kritisch te bekijken. Dit doe je door op 
een respectvolle en doordachte manier vragen te stellen bij de afkomst, 
de organisatie, de werkwijze, de schrijver, de onderzoeker. Wie is deze 
persoon, wat is zijn of haar afkomst, achtergrond, studie, ervaring? We 
voelen hierbij een bijna kinderlijke nieuwsgierigheid voor kennis, we zijn 
hongerig naar meer, meer, meer!

Ik merk zeer regelmatig dat hier een misverstand heerst. Mensen 
rondom mij vertonen een weerstand of afkeer tegen iets, maar ze 
kennen het eigenlijk niet en hebben er nog niet veel over gelezen 
(omdat ze het afkeuren?). Terwijl je net datgene dat je niet goedkeurt 
extra goed moet begrijpen, waarom zou je het anders afkeuren? 
Kennis vergaren betekent niet dat je er akkoord mee bent of dat je het 
klakkeloos zal aanvaarden. Kennis opdoen is belangrijk om net de juiste 
keuze te kunnen maken. Net zoals katten keuzes willen maken, moeten 
wij ook opties hebben om uit te kiezen. En daar zorg jij zelf voor! 
Gebruik zeker Google Scholar om wetenschappelijke artikels te vinden. 
Ze zijn niet allemaal gratis maar je vindt er veel! 

Wanneer je begint rond te neuzen, zal je informatie vinden die 
niet overeenstemt en dat wil je net! Die verwarring is een prachtig 
groeimoment. Dit is de moment waarop je zelf een mening moet 
vormen, en dat is een kleine overwinning want dan pas kan jij écht een 
verschil maken.

Veel leesplezier!





Onze geweldige fotografen

Alle foto’s uit dit boek werden me bezorgd door onze Catfluencers®. 

Catfluencers® zijn katteneigenaars en professionals die ten volle geloven 
in onze Happy Cats missie en andere liefhebbers in hun omgeving 
daarover informeren. Het zijn zij die mijn tips dagelijks in de praktijk 
omzetten en daarom toegang hebben tot échte happy cats. 

Bij mijn oproep heb ik meer dan 1000 foto’s binnengekregen, waar ik 
ongelooflijk dankbaar voor ben. Niet alleen omdat daaruit een prachtige 
selectie voortkwam maar omdat ik ontzettend mooie emoties voelde 
bij het bekijken van deze prachtige actiefoto’s van happy cats, ook al 
haalden deze dit boek niet. 

Sommige foto’s in dit boek zijn van iets lagere resolutie. Ik heb bewust 
gekozen om deze foto’s te behouden omwille van de prachtige 
situatieschets. Al deze katjes happy zien is een resultaat van jarenlang 
mensen overtuigen, informeren en sensibiliseren, op elke manier die ik 
maar kan vinden. En deze foto’s lieten me letterlijk zien wat we tot nu 
toe reeds bereikt hebben en waarom ik elke dag opsta om te vechten 
voor gelukkigere katten!



Anneleen is een geweldig gepassioneerde, inspirerende 
kattenexperte van een heel hoog niveau die al ongelofelijk veel 
voor de katten in Vlaanderen heeft betekend. Tien jaar geleden 
waren er maar weinig mensen die geloofden dat je het gedrag 
van een kat wel degelijk kon veranderen. 

Met de beginnende bewustwording die er momenteel 
heerst, o.a. door het super interessante eerste handboek, is 
Vlaanderen klaar voor de echte Happy Cats Revolutie. Er is nog 
heel wat werk voor de boeg maar de basis is gelegd! Met dit 
tweede handboek neemt Anneleen je mee naar de volgende 
stap: gedragsproblemen oplossen. 

Door in dit boek in te gaan op gedragingen die heel wat katten 
ook in het asiel doen belanden, maakt ze een tussenstop die de 
kat en haar eigenaar oplossingen kan bieden. 

Ze weet complexe termen eenvoudig uit te leggen en alles mooi 
in stappen op te delen. Je hebt ze maar te volgen! 

Verwacht alvast wat humor maar ook bittere ernst over het 
welzijn van katten. Happy Cats Revolutie moet gewoon 
samen met de eerste handleiding ‘I love Happy Cats’ op de 
boekenplank staan van iedere (toekomstige) katteneigenaar die 
begaan is met het welzijn van zijn kat.

Joline De Jaegher, 
Kattengedragstherapeut bij Chat-o-Gand
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