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VOORWOORD

Dag lieve cat parent,

Met deze survivalgids vol advies bij kattenkwaad, wil ik je helpen 
inzicht te krijgen in de streken van je fur kid.
Katten krijgen in heel wat verhalen en films de rol van de misda-
diger, de slechterik, het venijn. Ik heb dat nooit eerlijk gevonden. 
Maar bij het schrijven van dit boek, begrijp ik eindelijk waarom 
het zo is. Katten halen van alles uit wat we van mensen niet 
zouden tolereren. Maar katten zijn geen mensen, en ze beleven 
de wereld helemaal anders dan wij. Als kattengedragstherapeut 
begrijp ik waarom katten doen wat ze doen, en geloof me: hun 
drijfveren zijn vaak anders dan je denkt.

Ik ben in dit boek vertrokken van veelvoorkomend ‘crimineel’ 
gedrag van katten. In elke specifieke situatie help ik je op weg 
om het gedrag van je huisdier te onderzoeken en een gepaste 
straf toe te kennen (of net niet). Samen met jou onderzoek  
ik het gedrag van je kat, maar ik ben tegelijkertijd ook de  
‘katvocaat’ om haar te verdedigen en samen met jou een  
oplossing te zoeken.

Want lang geleden was ik zelf een cat parent met de handen in 
het haar, die wanhopig op zoek was naar hulp en advies. Ik ben 
in de boeken gedoken en heb me tijdens mijn studies exclusief 
op de verzorging van katten en kattengedrag gericht. 
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STRAFBLAD VAN JE KAT

FOTO VAN DE BESCHULDIGDE 

CHIPNUMMER:  .....................................................................

NAAM (ZOALS OP HET PASPOORT):

.......................................................................................................

ALIAS OF ROEPNAAM:

.......................................................................................................

GESLACHT: KATER/KATTIN

RAS:

.......................................................................................................

OPVALLENDE UITERLIJKE KENMERKEN:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

TAAL: GEHEIME KATTENTAAL

GEBOORTEDATUM:

.......................................................................................................

LEEFTIJD IN MENSENJAREN:

.......................................................................................................

PAWPRINT
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LEVENSFASE LEEFTIJD KAT MENSELIJK EQUIVALENT

Kitten
geboorte 
tot 6 
maanden

0-1 maand
2-3 maand 
4 maand 
6 maand

0-1 jaar
2-4 jaar
6-8 jaar
10 jaar

7 maand
12 maand 
18 maand 
2 jaar

12 jaar
15 jaar
21 jaar
24 jaar

3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar

28 jaar
32 jaar
36 jaar
40 jaar

7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar

44 jaar
48 jaar
52 jaar
56 jaar

11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar

60 jaar
64 jaar
68 jaar
72 jaar

15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar

76 jaar
80 jaar
84 jaar
88 jaar
92 jaar
96 jaar
100 jaar
104 jaar
108 jaar
112 jaar
116 jaar

Junior
7 maanden tot 
2 jaar

Jong-
volwassen
3 jaar tot 6 jaar

Volwassen
7 jaar tot 10 jaar

Senior
11 jaar tot 
14 jaar

Geriatrisch
15 jaar +

Nemo 3 maanden oud

boris 13 maanden oud

max 3 jaar oud

gizmo 8 jaar oud

zora 13 jaar oud

coco 16 jaar oud

(stadia gebaseerd op Lifestages icatcare.org)
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MOORD & 
DOODSLAG

CRIME 04 

DATUM:

.....................................................................

LOCATIE:

....................................................................

 
katastrofe’

heel erg
erg
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CRIME SCENE 
Een van de meest schrikwekkende suprises die je kat je kan bezorgen, is je in de och-
tend verrassen met haar verse, dode buit. Muizen, mollen, konijnen, vogels, kikkers, 
ratten, insecten… 
Je bent waarschijnlijk wel een grote dierenvriend, dus je ziet die beestjes liever levend 
en wel in de tuin dan dood op je deurmat of voor het kattenluik. Of, nog erger, op je 
badkamermat!
Misschien was je wel getuige van een wrede stoeipartij. Met je eigen ogen zag je je 
allerliefste pluizige viervoeter veranderen in een koele moordmachine. 
Sommige katten zijn wannabe’s: ze jagen en brengen prooien mee naar binnen, maar 
doden ze niet. En dan mag je zelf op muizenjacht, woehoew!

HET ONDERZOEK 
(Vul aan of kruis aan wat van toepassing is, 
soms zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

 Trots het slachtoffer gepresenteerd 
  op de deurmat

 Gedaan alsof er niets aan de hand was

•  Wanneer laat je je kat buiten?
Overdag - Tijdens de schemering - In de 
nacht

•  Wat is je speelroutine?
Geen - Af en toe een keer - Dagelijks 1 keer - 
Dagelijks meerdere keren
Ander:

........................................................................................................

•  Waar speelt je kat het liefst mee?

........................................................................................................

•  Heeft je kat leren jagen van haar 
moeder? 
Neen - Geen idee - Ja

•  Welke prooivoorkeur heeft je kat? 
Muizen - Vogels - Vliegende diertjes - Kikkers 
Ander:

........................................................................................................

•  Duid aan welke spelletjes je al eens uit-
teste met je kat: 
Hengel - Trappelkussen - Brokjes weg- 
gooien - Voederpuzzels - Fladderende veren -  
Kruipende prooien - Ritselende papiertjes - 
Kattentunnels - Piepende muizen - Slangen- 
vormen - Lintjes - Elastiekjes - Dopjes -   
Kruiden: valeriaan, matatabi en kattenkruid 
Ander:

........................................................................................................
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WILDPLASSEN
CRIME 08 

DATUM:

....................................................................................

LOCATIE:

....................................................................................

 
katastrofe’

heel erg
erg
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CRIME SCENE 
Een van de meest voorkomende en vaak onverwachte vormen van kattenkwaad is on-
zindelijkheid (samen met sproeigedrag). Misschien dacht je wel dat katten de properste 
dieren op aarde zijn? En dan, plots, op een dag, urineert je kat doodleuk naast de bak, 
op je sofa, je bed of het tapijt. Dit zorgt voor heel wat stress. Je huis stinkt, zelfs als je 
voortdurend aan het schoonmaken bent. Frustrerend!

HET ONDERZOEK 
(Vul aan of kruis aan wat van toepassing is, 
soms zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

•  Duid op je grondplan aan waar je kat 
heeft geplast. Bekijk vervolgens hoe ver deze 
plaatsen verwijderd zijn van de katten-
bakken.

........................................................................................................

•  Wanneer is dit gedrag gestart?

........................................................................................................

•  Is er toen iets veranderd aan je kattenbak 
of is er iets speciaals gebeurd?

........................................................................................................

•  Duid je type kattenbak aan:
 Open - Overdekt - Met luikje - Iets anders

•  Is je kattenbak minstens anderhalve keer 
de lengte van je kat? 
Ja - Neen

•  Hoeveel kattenbakken staan er in totaal 
in huis?

........................................................................................................

•  Is dat aantal bakken één extra t.o.v. van je 
aantal katten? 
Ja - Neen 

•  Staan je kattenbakken verspreid over ver-
schillende verdiepingen en ruimtes? 
Ja - Neen

•  Hoe vaak schep je de ontlasting en urine uit 
de bak? 
1 x per dag - 2 x per dag - Om de dag - Eens  
per week

•  Als je met blote voeten op de kattenbak- 
korrels gaat staan, hoe voelt dat dan? (dit mag ui-
teraard op ongebruikte vulling uitgetest worden) 
AW! - Oké, maar niet aangenaam - Zacht zoals 
zand

•  Zijn er extra geuren toegevoegd aan je  
kattenbakvulling? Ja - Neen

•  Gebruik je kattenbakzakjes of kranten- 
papier in de bak? Ja - Neen

•  Neemt je kat een zittende houding aan  
tijdens het plassen? Ja - Neen - Geen idee

•  Vind je de plasjes op horizontale of  
verticale oppervlakken? 
Horizontaal - Verticaal - Beide

•  Weet je zeker welke kat de schuldige is? Ja, 
want ik heb het zien gebeuren - Neen, want er 
kunnen vreemde katten in huis - Neen, want ik 
heb meerdere katten en zie het niet gebeuren 
Ander:

........................................................................................................
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LAPTOPSABOTAGE 
CRIME 16 

DATUM:

....................................................................................

LOCATIE:

....................................................................................

 
katastrofe’

heel erg
erg
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CRIME SCENE 
Deze crime gebeurt altijd terwijl jij ernaar zit te kijken. Je bent een belangrijk document 
aan het invullen en poeslief zet zich er bovenop. 
Of je moet een delicate mail zorgvuldig nalezen en je harige huisgenoot vindt er niets 
beters op dan je een pootje te helpen en op de send-knop te stappen. En voor de katten 
die er helemaal voor gaan: but naked op camera tijdens een teammeeting op Zoom. Dat 
moet toch met opzet zijn!

HET ONDERZOEK 
(Vul aan of kruis aan wat van toepassing is, 
soms zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

 Persoonlijke documenten vernield 
  door een kop koffie om te stoten

 Op je laptop gaan zitten en belangrijke
  mails verstuurd

 Haar kont getoond aan je baas tijdens 
  een Zoommeeting

•  Op welke momenten zoekt jouw kat je zelf 
op? Wanneer ik tv kijk - Wanneer ik een boek 
lees - Wanneer ik aan het telefoneren ben - 
Wanneer ik aan het werk ben op de laptop - 
Wanneer ik haar aanstaar - Wanneer het tijd 
is om te eten 
Ander:

........................................................................................................

•  Gaat jouw kat soms op schoot zitten bij 
mensen die helemaal niet van katten hou-
den? Ja, inderdaad - Ze gaat bij iedereen op 
schoot zitten - Neen, ze zit nooit op schoot 
Ander:

........................................................................................................

•  Als jij je kat aanraakt, vraag je dan toe-
stemming? Ja - Geen idee hoe dat moet - 
Neen, waarom is dat nodig? - Als ik weet hoe 
het moet, zal ik dat doen
Ander:

........................................................................................................

•  Heb je dagelijks vaste aandachtmoment-
jes voor je kat? Ja, om te knuffelen en om 
te spelen - Ik geef haar elke dag knuffels en 
speel met haar, maar er zit geen routine in - 
Wanneer mijn kat daar zin in heeft, ze zal het 
wel komen vragen - Wanneer ik daar zin in 
heb of tijd voor heb

•  Wriemelt je kat tegen bij het oppakken?  
Ja, eventjes, maar dan laat ze het toe -  Ze 
vindt het niet leuk, maar laat het wel toe - 
Vroeger wel, maar nu niet meer - Neen, 
helemaal niet, ze vindt het geweldig, net een 
lappenpop - Ze vindt het VRESELIJK
Ander:

........................................................................................................
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Voor mama, wiens creativiteit en fantasie me inspireerde bij het 
schrijven van dit boek.

DISCLAIMER
Dit boek vervangt geen advies van een dierenarts, kattentrimmer of katten- 
gedragstherapeut. De gegeven adviezen zijn algemene tips. Maatwerk en  
individueel advies kunnen nodig zijn om een probleem op te lossen. 
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Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuws-
brief met informatie over nieuwe boeken en met interessante,  
exclusieve aanbiedingen. 
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