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CRAZY 
CAT LADIES 
ARE OUT, 
HAPPY CAT 
LADIES ARE IN!

#happycatlady
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"Je kat begrijpen 
begint bij inzien hoe 

anders zij de wereld 
ziet, aanvoelt, hoort 

en ruikt als wij." 

Anneleen Bru
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WAT HEB JE NU EIGENLIJK IN HUIS?

Het fenomeen van aaien vinden katten van nature dus 
helemaal niet zo leuk, tenzij ze er op jonge leeftijd (tussen 
2 en 7 weken) aan hebben kunnen wennen, liefst terwijl ze 
aan het zogen zijn bij de mama, dit creeërt een positieve 
associatie. Hierop komen we verder in het boek nog terug.

Knuffelen en aaien vinden wij als mens echter wél belangrijk 
en zijn een menselijke manier om affectie te tonen. 
Naar onze katten toe, passen we dus best zowel onze 
verwachtingen aan, als de manier waarop we hen aaien. 
Hou het bij enkele strelingen, liefst aan het kopje en hou 
dan op. Vraagt de kat zelf om meer? Dan mag je opnieuw 
strelen, maar blijft altijd aaien in blokjes van maximum 2 tot 
3 strelingen.

En zo komen we bij het verhaal van de ‘valse kat’. Als 
we intussen weten dat katten als solitaire jagers niet veel 
signalen kennen om ‘stop’ of ‘genoeg’ te zeggen, dan 
zullen ze vrij snel moeten overschakelen op duidelijke 
signalen (zoals bijten, krabben of uithalen) om aan te geven 
dat je voldoende geaaid hebt en je ermee mag stoppen.
 

De snorharen, meer betekenis dan je denkt

Heb je ooit al op de snorharen van je kat gelet? Het is niet 
alleen een uitstekend onderdeel van het lichaam van de kat 
voor de mens om te zien hoe ze zich voelt, maar ook voor 
zichzelf een belangrijke tool om informatie te verzamelen. 
De snorharen zijn spits aan het uiteinde en worden dikker 
richting de huid toe. 
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WAT HEB JE NU EIGENLIJK IN HUIS?
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De kat gebruikt ze om prooien te situeren op minder dan 
1 meter afstand, want op die korte afstand zien ze enkel 
wazig, weet je nog?

Snorharen zijn dus voelsprieten en zo gevoelig dat ze heel 
wat info kunnen doorgeven aan de spiertjes waaraan ze 
gekoppeld zijn. Die spieren staan in directe verbinding met 
de hersenen. En op die manier kan een kat, ondanks haar 
onscherp zicht op een korte afstand, zijn of haar prooi toch 
erg goed situeren en héél snel reageren op elke kleine 
beweging.

Katten voelen met hun snorharen ook of hun prooi nog een 
hartslag heeft. Ze kunnen bovendien makkelijker geuren 
opnemen en afgeven dankzij de snorharen.

Verder gebruiken ze de voelsprieten om te checken of ze 
met hun gehele lichaam door een opening kunnen. Raken 
de snorharen de randen niet? Dan passen ze er helemaal 
door.  
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JE KAT HAAR GEDRAG BEGRIJPEN
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Deze katten zullen stukken van hun leefgebied delen 
met elkaar of zich in elk geval tolerant opstellen naar 
gemeenschappelijk gebruik. Het hartsgebied is voor alle 
individuele katten echter heilig en delen ze liever niet.

OEFENING - Maak een overzicht van de sociale groepen in huis 
door de namen van je katten hieronder in te vullen:

Spelen met elkaar   ................................................................

Elkaar likken   ................................................................

Vaak tegen elkaar wrijven  ................................................................

Elkaar opzoeken doorheen de dag ................................................................

Tegen elkaar slapen (< 25cm)  ................................................................

Staren naar elkaar   ................................................................

Grommen en/of blazen naar elkaar ................................................................ 

Weglopen van een andere kat  ................................................................

Een andere kat actief achternajagen ................................................................ 

Vechten met elkaar   ................................................................

TIP - We hanteren de regel van - 25 cm van elkaar te slapen met 
snoetjes naar elkaar. Het is namelijk niet zo dat als 2 katten samen 
op bed slapen, dat ze ook in dezelfde sociale groep zitten. Het kan 
zijn dat ze allebei even gemotiveerd zijn om hier te liggen en elkaar 
zullen tolereren. Kijk hoe ver ze van elkaar liggen en of hun snoeten 
weg of naar elkaar toe gedraaid zijn.
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Ook hier ga je de tijd opbouwen na het trainingsmoment 
waarbij er niets meer gebeurt. Eerst een halve minuut,  
dan een minuut, dan enkele minuten, tot je  uren helemaal 
kan openlaten. 

Zet de katten dan enkel nog apart als je niet thuis bent,  
tot je helemaal zeker bent dat ze elkaar fijn vinden. 

Bovenstaande manier van introductie lijkt misschien niet  
het simpelste proces, maar het is wel dé manier om de 
kans op negatieve relaties tussen katten te minimaliseren 
en vermijden. 

Het is helaas geen exacte wetenschap, maar ga ermee 
aan de slag, speel er wat mee, en blijft tijdens het proces 
steeds letten op de subtiele stresssignalen bij beide katten. Preview
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WAT HEB JE NU EIGENLIJK IN HUIS?
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VERRIJKING VOOR JE KATTEN
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Deze eetbronnen moeten voorspelbaar blijven voor de kat. 
 
Voorbeelden hiervan zijn de antischrok kommen of 'slow 
down bowls' en denkspeelgoed waarbij de kat met haar 
poot en verstand aan haar brokjes moet raken. Je kan ook 
speelgoed gebruiken dat initieel niet bedoeld is om voer in 
te steken, maar er wel perfect voor kan worden gebruikt.

Mobiele stations zijn eetmogelijkheden die je als extraatje 
geeft als je bijvoorbeeld een hele dag weg bent, om de kat 
extra te stimuleren. Zelfgemaakte eetspeeltjes zoals gevulde 
eierdoosjes en wc-rolletjes zijn goedkoop en leuk!

Daarnaast zijn we ook fan van experimenteren met 
eetballetjes. Maar niet alle exemplaren op de markt zijn 
even geschikt voor katten. Veel balletjes zijn te zwaar omdat 
het oorspronkelijk hondenballen zijn, hebben maar één 
gaatje waardoor katten snel gefrustreerd raken en hebben 
kleine reliëftekeningen of nopjes die veel lawaai maken als 
de bal over de grond rolt.

TIP - De PetSafe Slimcat voerbal is al jaren 
onze topfavoriet! 
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DO'S & DON'TS 
TIJDENS HET 

SPELEN
"Je kat is niet lui, jullie 
spelen gewoon op de 
verkeerde manier." 

Anneleen Bru
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Over de auteur
Anneleen Bru (°1985) adopteerde haar eerste katje Madeleine 
toen ze 17 was, een Heilige Birmaan. Wist ze toen veel dat dit 
het begin van een daverend avontuur was. Toen het tijd werd om 
een thesisonderwerp te kiezen voor haar universitaire opleiding 
Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, 
koos ze lekker voor het onderwerp 'Communicatie bij katten' en werd 
zich op die manier bewust van hoe kattengedrag misbegrepen werd 
in Vlaanderen en er jaarlijks héél wat katten in asielen terecht kwamen 
door verscholen gedragsproblemen.

Zo kwam Anneleen in Southampton terecht, studeerde ze hier drie jaar 
verder als Master in Companion Animal Behaviour Counselling en werd 
zo de eerste universitaire niet-veterinaire kattengedragstherapeut van 
Vlaanderen.

Met de start van Felinova in 2008 kwam alles in een stroomversnelling, 
de consultaties werden al snel gevolgd door lezingen en opleidingen 
over kattengedrag voor zowel liefhebbers als professionals.
Terugkerende feedback blijft weergalmen: 'Ze kan het zo boeiend en 
passioneel uitleggen, met veel humor.' De mensen zitten op het puntje 
van hun stoel als Anneleen begint te vertellen en al snel had ze door dat 
dit dé manier was om meer katteneigenaars te bereiken over het welzijn 
van hun kat en op die manier ze te overtuigen om hun kat anders te 
gaan behandelen. De missie van Anneleen en Felinova is namelijk om 
elke dag te werken aan een optimale harmonie tussen kat en eigenaar.

Naast de huiskatten, belandde Anneleen ook in Kenya om mee te 
helpen met onderzoek naar sociaal gedrag bij giraffen. Door een lezing te 
geven over het trainen van giraffen op een internationaal giraffencongres 
in San Francisco, kwam ze terecht in de wereld van de dierentuinen. 
Hier werkt ze intensief samen met dierverzorgers voor het trainen van 
hun dieren. Ze had inmiddels het privilege om te werken met leeuwen, 
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mandrils, bongo's, tapirs, nijlpaarden, giraffen, 
boomstekelvarkens, siberische tijgers, jaguars, 
amoerluipaarden, rode vari's en het lijstje loopt verder. 
Dit avontuur bracht haar twee seizoenen lang op het 
programma 'De Zoo achter de Schermen' op één.  

Anneleen is regelmatig te gast op tv- en 
radioprogramma's als kattenexpert en schrijft ze 
voor Story.

Anneleen haar andere grote passie naast 
gedragsmodificatie bij dieren is mensen 
samenbrengen en coachen om deze nieuwe 
branche verder uit te bouwen. Haar inmiddels 
welbekend kattencongres "Poes Café" dat elk jaar 
doorgaat in november, kent inmiddels zijn vijfde 
editie in 2017 met het dubbel aantal deelnemers 
dan eerdere jaren. Van ver komen katteneigenaars 
en -professionals om nationale en internationale 
sprekers te aanhoren over kattengedrag en welzijn. 

In 2015 startte ze met het Felinova Cat Coach©

diploma. Een intensieve beroepsopleiding voor 
professionals die met katten werken en alle facetten 
van de kat onder de knie willen krijgen om hun 
klanten beter te woord te staan. Inmiddels gaat 
het derde jaar van start en zullen er 25 coaches 
afgestudeerd zijn tegen eind 2017. 'Want samen 
staan we sterk' is Anneleen haar diepste overtuiging.
 
En nu komt de droom in vervulling: het eerste boek. 
Met dit boek hoopt Anneleen nog meer mensen te 
bereiken om hun inzichten in het gedrag van katten 
te vergroten en op die manier katten een beter leven 
te geven.
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