GEDRAG

Corine Vos en Marieke van der Burgt hebben beiden
een eigen praktijk als gedragstherapeut voor katten.
Daarnaast is Corine Vos gediplomeerd kattentrimster.
Ze zijn aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor
Dieren en schrijven regelmatig artikelen over kattengedrag op basis van wetenschappelijke inzichten.

Lichamelijke verzorging
bij de kat
Do’s en don’ts
Wat zullen de buren wel niet denken...! Jouw krijsende Maine Coon is het er duidelijk
niet mee eens dat je hem wilt verzorgen. Een kat kan aardig van zich laten horen
als hij iets niet wil maar is verzorging wel nodig? Moeten we de nagels van een kat
eigenlijk wel knippen? Is het zinvol om een kat te wassen, en zo ja, hoe zorgen we er
dan voor dat dit zoveel mogelijk wordt geaccepteerd door het dier?
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H

eb je ooit een kat in het wild een bad zien nemen? Als we uitgaan van het natuurlijke gedrag
van een kat, dan hoeven we katten niet in bad
te doen. Er zijn uiteraard uitzonderingen, bijvoorbeeld
wanneer een kat zichzelf moeilijk gewassen krijgt. Dit
kan het geval kan zijn bij veel dunne ontlasting. Dit geldt
ook voor het kammen van katten: pas als een kat het
zelf niet meer bij kan houden, kun je hem als eigenaar
ondersteunen. Als er klitten ontstaan, zoals vaak voorkomt bij langharige katten, is het zaak de knopen en
losse haren eruit te halen. Dit doe je door elke week te
kammen. Zorg dat de kam loodrecht op de huid staat
zodat je alle losse haren meeneemt. Mocht dit een lange
zit worden voor een dier dan kun je het verdelen door
bijvoorbeeld op zondag de linkerkant en op woensdag
de rechterkant van de kat onder handen te nemen. Merk
je dat er ondanks eenmaal per week van onder tot boven doorkammen nog steeds klitten ontstaan, dan is het
verstandig om het vaker te doen. Een kattentrimmer kan
je eventueel adviseren over het soort kam dat je kunt gebruiken en de manier van kammen. Net als langharige
katten kunnen ook dikke en oude, stramme katten extra
vachtverzorging nodig hebben omdat ze zelf niet meer
alle plekken van hun lichaam kunnen bereiken.

blazen of grommen dan wordt het lastiger. Laat je het
dier op dat moment los, dan leert de kat dat het inzetten
van agressie werkt om aan de verzorging te ontkomen.
Dit kan ervoor zorgen dat het steeds lastiger wordt om de
kat te verzorgen. Het is dus aan te bevelen om niet direct
los te laten als er agressie wordt ingezet, maar pas als de
kat ietsje kalmer wordt. Voorkomen dat een kat agressief
wordt is natuurlijk veel beter.

Wennen aan verzorging

Als een kitten went aan verzorging dan kan het later
een stuk makkelijker worden om bepaalde handelingen
te verrichten. Frunnik spelenderwijs aan zijn oortjes
en pootjes, borstel hem, kijk in het bekje en zet een
tandenborsteltje op een tandje. Als je dit soort handelingen
regelmatig oefent dan wordt het voor de kitten heel
normaal om verzorgd te worden. Bij de aanschaf van
een volwassen kat is het belangrijk te achterhalen welke
verzorging het dier gewend is. Dit is natuurlijk vooral

Nagels, oren, ogen en tanden

Het knippen van nagels is bij katten alleen nodig als
nagels te lang worden en in de huid dreigen te groeien.
Dit kan het geval zijn bij oude katten die minder
bewegen waardoor de nagels minder slijten. De jonge of
volwassen generatie doet zelf de pedicurebehandeling.
Ook oren reinigen is niet echt nodig, maar alleen als
een kat echt last van heeft van vieze oren. Dit kun je
bijvoorbeeld zien doordat hij eraan krabt en vaak met
zijn kop schudt. Zorg dat de dierenarts even checkt of er
geen sprake is van een ander probleem zoals oormijt. Wel
kan een eigenaar een kat de helpende hand bieden bij het
verwijderen van traanvocht. Dit vocht kan bij sommige
dieren moeilijk weglopen en om de randen van de ogen
kunnen zich zelfs dikke korsten vormen. Vieze ogen zien
we vooral bij katten bij wie de traanbuizen alternatief
zijn aangelegd zoals Perzen met zeer platte neuzen.
Een nieuwe trend is het poetsen van de tanden. Rond
het eerste levensjaar ontstaat tandsteen dat ervoor kan
zorgen dat het tandvlees ontstoken raakt. De gevolgen
van tandsteen kunnen zo ernstig zijn dat er tanden
verloren gaan. Dit kun je grotendeels voorkomen door
de kat brokjes te voeren, die schuren de aanslag van de
tanden. In sommige gevallen is het poetsen met speciale
tandpasta echter noodzakelijk om te voorkomen dat er
tanden en kiezen getrokken moeten worden.

Als er teveel achterstallig onderhoud is aan de vacht, is scheren de
enige optie.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Extra verzorging kan in sommige gevallen dus
noodzakelijk zijn, maar katten kunnen deze handelingen
erg onprettig vinden. Een kat kan op drie manieren
reageren op een onaangename situatie: vechten, vluchten
of bevriezen. Vaak is de eerste reactie om van de situatie
weg te rennen. Als de kat wordt tegengehouden en
vervolgens in elkaar duikt, lukt het meestal nog wel om
een handeling te verrichten. Wordt er echter agressie
ingezet en de kat begint te trappen, bijten, krabben,
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Nagels knippen.
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‘Het is verstandig om niet direct los te laten
als de kat zich agressief gedraagt, maar pas
als hij ietsje kalmer wordt.’

Foto: Janine Verschure.
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Tips

• Zorg dat de kat op een prettige hoogte staat, bijvoorbeeld op de keukentafel. Op die manier sta jij
ook zelf stabieler, comfortabeler en kun je je beter
concentreren.
• Gebruik een antislipmat zodat het dier niet alle kanten op glijdt.
• Houd voer bij de hand, om de kat te belonen.
• Voor katten is een controleerbare omgeving essentieel. Gebruik daarom – als het even kan – zo min
mogelijk dwang.
• Kijk een kat niet direct aan als hij in een agressieve
gemoedstoestand is. Het kan worden opgepikt als
staren. Staren is gedrag dat katten als agressief
kunnen ervaren.
• Ook boos worden kan juist agressie oproepen bij
een dier en werkt vaak niet.
• Afleiding kan het verzorgen wel makkelijker maken.
Terwijl de kat gefocust is op het speeltje, snoepje of
kattenkruid kun je misschien net die ene lastige klit
weghalen.
• Een rustige omgeving kan helpen. Start de verzorging bijvoorbeeld pas als de kinderen op bed liggen.
• Houd de verzorging van je kat goed bij. Hoe minder
klitten in de vacht, hoe minder pijn het doet om te
kammen en hoe makkelijker de kat het zal blijven
accepteren.
• Soms helpt het om een handdoek om de kop en
poten te wikkelen of een muilkorfje om te doen.
• Blijft verzorging problematisch, schakel dan een
kattentrimmer in. Een ervaren trimmer lukt het bijna
altijd de nodige verzorging te bieden. Slechts in het
uiterste geval is een roesje bij de dierenarts nodig.
Dit is noodzakelijk als de veiligheid van de trimmer
en/of de eigenaar in het geding is.

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
nagelschaartje en laat de kat wennen aan knipgeluiden.
Laat het knipgeluid eerst op ruime afstand horen en dan
steeds dichter in de buurt van het pootje. Geef de kat
bij iedere trainingssessie iets lekkers. Zo kan hij leren
dat dat gedoe aan zijn pootjes zo gek nog niet is. Op
deze manier kunnen ook andere handelingen
worden aangeleerd: stapje voor stapje, rustig
opgebouwd.

Hulp nodig bij het oplossen van probleemgedrag?
Kijk op www.tinleygedragstherapie.nl of bel
0900 – 20 20 653.
Wil je meer informatie over de verzorging van je kat, neem
dan contact op met Corine via www.kat-trimmen.nl.
Advertentie

handig bij de aanschaf van een pluizige langhaar. Is
het onbekend wat een kat heeft meegemaakt, ontdek
dan rustig hoe hij reageert. Probeer de signalen van het
dier op te pikken. Gaan de oren naar opzij, dan kan
het alle kanten opgaan met het gedrag. Wijzen de oren
naar achteren en vernauwen de pupillen zich dan is het
uitkijken geblazen. Zie je grote pupillen, sidderingen
over de rug of hijgen, dan is er sprake van stress. Andere
stresssignalen zijn het legen van anaalklieren, trillen,
kop schudden, zweten van de voetzolen, gapen, pootje
heffen en bek likken.

Stapsgewijs opbouwen

Bouw de verzorging in het geval van stress voorzichtig op
of las, vooral bij senioren, een pauze in. Als je weet dat
de kat het kammen bijvoorbeeld altijd na vijf minuten
zat is, stop dan voortaan na vier minuten en probeer het
vanuit daar langzaam op te bouwen. Een stapsgewijze
opbouw voor bijvoorbeeld het knippen van nagels kan
er zo uit zien: start met het aanraken van de pootjes.
Wordt dat goed geaccepteerd, pak dan de pootjes één
voor één zachtjes kort vast. De volgende sessies bestaan
uit het langer vasthouden van de pootjes. Daarna kun je
druk uitoefenen op de kussentjes. Toon vervolgens het
25

