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De missie van Uulkje Eisma van Katsalon Dokkum is:
katten gelukkiger maken. We informeren jou als katteneigenaar graag over kattengedrag en geven ook
tips en adviezen. Alles om jouw kat gelukkig te maken,
zichzelf te laten zijn en daardoor een natuurlijk en gezonder leven te bieden!
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Wil je nog meer tips en adviezen lezen?
Bijvoorbeeld concrete tips voor meer uitdaging voor
je kat of kattenbak-tips? Neem dan zeker een kijkje op
de website: www.katsalondokkum.nl.
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Gouden tips
om jezelf meer
voorspelbaar te maken
voor je kat

Gouden tips om jezelf meer voorspelbaar te
maken voor je kat
Laat je kat met rust bij natuurlijk gedrag
Stoor je kat niet als ze slaapt, eet, drinkt of lekker naar buiten
kijkt, negeer je kat zoveel mogelijk.
Benader je kat altijd aan de voorkant
Als je niet in de ogen van je kat kan kijken doe je alsof ze niet
bestaat en denkt ze dat ze niet gezien wordt.
Laat de kat eerst aan je hand ruiken als je contact wil
Aai je kat niet zomaar, respecteer ook haar antwoord. Soms wil
ze jou kopjes geven, zonder dat ze zelf contact terugverwacht.
Geef je kat niet te veel échte kusjes
Je komt dan te dicht bij je kat, dat is niet natuurlijk. Beter zijn
‘kattenkusjes’: je ogen zacht laten toevallen zonder te staren in je
kat haar ogen.

Geniet van je kat als ze in de buurt komt liggen
Wanneer je kat bij je komt liggen of zitten met haar hoofdje naar
je toe gedraaid, laat ze zien dat je kat je vertrouwt. Het is haar
manier van knuffelen, accepteer dat.
Houd je kat zoveel mogelijk met vier poten op de grond
Het geeft je kat een veilig en natuurlijk gevoel. Ga liever zelf op
de grond zitten of liggen om contact te maken.
Houd je kat nooit als een baby vast
Je kat vindt het niet prettig op haar rug, het neemt de voorspelbaarheid, veiligheid en de controle weg.
Geef je kat een beloning wanneer ze happy is
Zijn de snorharen naar voren, is de staart omhoog of is je kat
in rustpostie? Geef haar een beloning, een lief woord of aaimoment.
Laat je kat in haar waarde en accepteer bepaalde dingen
Probeer je kat niet te straffen, dat geeft haar veel stress. Probeer
het gedrag van je kat te begrijpen, je kat doet wat ze doet met
een goede reden.
Doorbreek het patroon van ongelukkig zijn van je kat naar
aangenaam gedrag
Negeer subtiele stress-signalen - zoals naar achter gedrukte
snorharen, likken met de tong, geeuwen, krabben, schokjes in de
vacht, pootje heffen, laaghangende staart of snelle vachtlikjes.
Doorbreek dit patroon en lok je kat in een aangenaam gedrag:
jagen, eten en geurverrijking zijn daar de beste manieren voor.

