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(Her)introductie van katten
Het hebben van meerdere katten is erg gezellig, maar we moeten niet vergeten dat
katten erg territoriaal gedrag kunnen laten zien. Als we nieuwe katten in huis
halen, worden ze vaak eerst als indringers gezien. Dit kan zorgen voor veel stress
voor de katten. Het kan gebeuren dat katten meteen met elkaar gaan vechten als
zij elkaar voor het eerst ontmoeten en dat willen we natuurlijk voorkomen. Het
laten uitvechten van de katten kan voor veel stress zorgen en kan resulteren in
een (blijvend) slechte relatie tussen de katten. Om te zorgen dat de introductie zo
rustig mogelijk verloopt kunt u dit stappenplan volgen. Onthoud u hierbij wel, dat
elke kat anders is en hoe de kat omgaat met nieuwe katten is o.a. afhankelijk van
de socialisatie, eerdere ervaringen met andere katten en de leeftijd.
Stap 1: De katten laten wennen aan de nieuwe omgeving
Houd de nieuwe katten de eerste paar dagen in een aparte kamer/ruimte. Zorg
voor een eigen krabpaal, voerbak, drinkbak, kattenbak, slaap en schuilplek, en
speeltjes. Het liefst moeten ze ook de gelegenheid hebben om op hoge plekken te
kunnen zitten (om de omgeving te observeren, om te schuilen en om te slapen).
Hierdoor kan de kat zijn natuurlijke gedrag laten zien en zal hij eerder wennen
aan een nieuwe omgeving.
Zorg dat ook de nieuwe katten elke dag uw aandacht krijgen door met ze te gaan
spelen en ze eventueel te aaien als ze dat prettig vinden. Als ze nog niet komen
spelen, kunt u ze in het begin iets lekkers proberen te geven zodat zij aan u kunnen
wennen. Als de kat zich verstopt in uw aanwezigheid ga hem dan niet proberen te
aaien of oppakken. U kunt proberen met iets lekkers of met een speeltje de kat te
lokken maar forceer niets.
Katten geven feromonen af in hun omgeving door o.a. kopjes te geven, te krabben
en door te sproeien tegen objecten. Door het afgeven van feromonen aan zijn
omgeving maakt de kat zijn omgeving eigen en veiliger. Gebruik daarom Feliway
in huis om de katten gerust te stellen tijdens de introductie. Feliway is een
feromonen verdamper. Door Feliway te gebruiken kunnen we zorgen dat de kat
zich al veiliger en rustiger voelt ook als de omgeving/situatie nog niet eigen is voor
de kat. Het beste is om een verdamper te gebruiken die je in het stopcontact doet
bij de nieuwe katten in hun eigen kamer in de eerste fase, en verdampers voor de
rest van het huis voor de al aanwezige katten. Een Feliway verdamper bestrijkt
een gebied van 50 tot 70 vierkante meter en werkt 4 weken.
Indien een van de katten (erg) angstig is kunt u naast Feliway, een
voedingssupplement gebruiken in de introductieperiode. U kunt kiezen voor
Zylkene, Telizen of het Calm dieet van Royal Canin. Overlegt u dit ook met uw
dierenarts.
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De katten moeten apart blijven totdat zij zich op hun gemak voelen. Dat kunt u
merken doordat ze languit liggen en zich niet steeds verstoppen. Als het zover is
kunt u naar de volgende stap.
Stap 2: Geuren introduceren
Het uitgangspunt is om de katten elkaars geur te gaan introduceren. U heeft
hiervoor een aantal (vaat/schoonmaak)doekjes nodig. Voor iedere kat gebruikt u 1
doekje, die u in een hersluitbaar plastic zakje bewaard. U aait dezelfde kat steeds
met zijn eigen doekje (over de wangen, achter de oren en bij de staartbasis, want
daar zitten o.a. geurklieren). Dit doet u dus bij elke kat in het huishouden. Bewaar
de doekjes steeds in dezelfde hersluitbare zakjes.
Vervolgens introduceert u de geur van de nieuwe katten aan de al aanwezige
katten (en andersom!) door de doekjes van de nieuwe katten op de grond te leggen
in het vertrek waar de al aanwezige katten zitten. En dat doet u ook bij de nieuwe
katten: dus de doekjes van de al aanwezige katten legt u bij de nieuwe katten in
het vertrek. Dan let u goed op de reacties die u ziet. Als de katten grommen,
blazen, en de oren wegdraaien (agressie)) of grote pupillen hebben, de oren plat,
en blazen (angst) laten zien, dan moet u even stoppen met het laten ruiken aan de
doekjes en het de volgende dag opnieuw proberen.
Het introduceren van de geuren kunt u herhalen op verschillende momenten van
de dag. Als de katten kopjes geven tegen het doekje of eraan ruiken en dan
weglopen en verder gaan met hun eigen ding, kunt u door naar de volgende stap
gaan. Hoelang het duurt tot de kat ontspannen reageert op de nieuwe geuren
verschilt per kat. Het is belangrijk om niks te forceren en om hiervoor de tijd te
nemen. Houd u in gedachten dat te snel willen gaan, u 2 stappen achteruit op kan
leveren!
Stap 3: Geuren mengen
Doe alle doekjes nu in 1 plastic zakje. Op deze manier worden de geuren van de
katten gemengd. Herhaal stap 2 (doekjes in elkaars ruimte leggen) maar nu met
de doekjes met gemengde geuren.
Als de katten geen angst of agressie vertonen tegen de geur doekjes en kopjes
geven of weglopen kunt u het proces herhalen, maar dan door de katten om en om
(alleen) met uw blote handen te aaien. U brengt nu de verschillende geuren van de
katten aan elkaar over, want deze zitten aan uw hand.
Als het aanbieden van de gemengde geuren goed gaat (met blote handen) dan kunt
u door naar de volgende stap.
Stap 4 : Nieuwe ruimtes exploreren
Nu is het tijd voor de nieuwe katten om de rest van het huis te gaan verkennen.
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Zorg eerst dat de al aanwezige katten opgesloten zijn in een aparte (bad)kamer.
Zorg er dus voor dat de katten elkaar niet kunnen tegenkomen of elkaar kunnen
zien. Als de nieuwkomers bijvoorbeeld in de woonkamer zijn, doe dan de al
aanwezige katten in de kamer van de nieuwkomers. U laat alle katten rustig de
kamers/omgeving zo ontdekken en dan brengt u alle katten weer terug naar de
beginsituatie. Dit om en om delen van vertrekken, kunt u een aantal dagen achter
elkaar herhalen. Op deze manier kunnen de nieuwe katten hun nieuwe omgeving
in alle veiligheid ontdekken en kunnen de “oude” katten de geur van hun nieuwe
huisgenootjes ruiken.
Stap 5: Het maken van een positieve associatie met voer
Als de nieuwe katten het huis hebben ontdekt kunnen we door met de volgende
stap. Zorg dat de katten in aparte (aangrenzende) ruimtes zijn, die van elkaar
gescheiden kan worden door een deur dicht te doen (nieuwe katten samen, andere
katten samen) met de deur dicht! Waardoor de ene groep aan de ene kant is
(nieuwe katten) en de andere groep aan de andere kant is (al aanwezige katten).
In het begin geeft u aan alle katten aan beide kanten van de deur iets lekkers,
maar op een behoorlijke afstand van de deur. Als u merkt dat de katten geen angst
of agressie vertonen kunt u het eten vervolgens iets dichterbij de deur gaan geven.
Wissel de katten ook nu regelmatig van ruimte, zonder dat ze elkaar zien. Ze
kunnen elkaar nu wel goed ruiken (kier onder de deur).
Als iedereen ontspannen blijft en dat ze aan beide kanten gewoon dichtbij de deur
komen en relaxed blijven, kunt u door naar de volgende stap.
Stap 6: Visuele ontmoeting
U blijft de katten voeren in de ruimtes met de deur ertussen, echter nu kunt u
langzaamaan de deur op een kiertje zetten, zodat ze elkaar kunnen zien, maar niet
naar elkaar toe kunnen. U kunt ook eventueel een hordeur plaatsen ipv de echte
deur, waardoor ze elkaar kunnen zien maar niet bij elkaar kunnen komen (of
elkaar aan kunnen vallen). Ook bij deze stap kunt u de katten regelmatig van
ruimte wisselen.
Als iedereen ontspannen blijft, kunt u door naar de volgende stap.
Stap 7: Het huis klaar maken voor de groep
Het is voor een kat essentieel om zijn natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Zorg
daarom voor voldoende bronnen in huis beschikbaar voor iedere kat, voordat de
katten bij elkaar komen. Met bronnen bedoelen we onder andere water, voer,
schuil- en slaapplekken, kattenbakken, activiteiten zoals spelletjes/tunnels/dozen,
sociale interactie met mensen/overige huisdieren en ontsnappingsroutes. Gebruik
voor elke kat minimaal een eigen kattenbak (de algemene regel is het aantal
katten aan kattenbakken +1!) , voerbak, drinkbak, slaap en schuilplek, krabpaal,
speeltjes etc. Het idee is om te zorgen dat alle katten hun eigen gang kunnen gaan
Eline Mulder-Greiner | Julianaweg 24 | 3941DM Doorn | 06 10107924 |
elinegreiner@gmail.com | www.elinefeline.nl

elinefeline|kattengedrag & therapie
zonder in de weg van een andere kat te (moeten) komen. Zet dus niet alle
kattenbakken of voerbakken naast elkaar in 1 ruimte, ze moeten op verschillen
plekken in huis staan, zodat er altijd een optie is om naar een andere bron te lopen.
Katten zijn erg goed in passieve agressie, waarbij ze door bv alleen te staren ervoor
zorgen dat een andere kat ergens niet langs kan. Het kan erg vervelend zijn als
een kat probeert naar de kattenbak te gaan, maar dat niet kan omdat de andere
kat de weg blokkeert. Dat kan zorgen voor chronische stress bij de kat(ten) en
vervelende gevolgen hebben, zoals: onzindelijkheid, sproeien, agressie of
ongewenst krabgedrag. Kortom: de bronnen moeten dus goed verspreid zijn door
het huis. Er moeten ook voldoende ontsnappingsroutes aanwezig zijn voor alle
katten zodat zij ten alle tijden de situatie/plek kunnen verlaten.
U kunt er zelfs voor kiezen om voor elke kat of groepen katten een aparte kamer
te creëren met een eigen chipluik in de deur, zodat de kat zich altijd terug kan
trekken in een veilige omgeving.
Stap 8: Voor het eerst bij elkaar
Het moment is eindelijk gekomen dat de katten voor het eerst bij elkaar kunnen!
U kunt de deur tussen beide ruimtes open doen, of de hordeur weghalen. Blijft u
er wel altijd bij en houdt goed in de gaten hoe de katten reageren. Laat de katten
niet alleen.
U kunt beginnen met de katten een paar minuten bij elkaar te laten en als dat
goed gaat kan de tijd langzaam (!) opgebouwd worden. Houd de katten ten allen
tijde in de gaten en laat ze in het begin niet alleen. U kunt met de katten gaan
spelen om op die manier de interactie te bevorderen. Pas als zij langere tijd onder
u toezicht bij elkaar zijn geweest en dit goed ging, kunt u de katten bij elkaar laten
ook als u niet thuis bent.
Mocht u vragen hebben of twijfels tijdens de (her)introductie van uw katten, neem
dan altijd contact met mij op.
Eline Mulder-Greiner
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