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Rianne Moniek Panman en Saskia Wiggemans
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Summary
These days, people work with cats in the human healthcare in several ways. Studies on cats as careanimals have found several positive effects. When it comes to cats in human healthcare, there are both
people who support it and people who oppose it. Both groups provide information about the subject,
which is often conflicting. Since it is not clear what the qualities of the cat in the human healthcare are,
it is also unclear in which manner their welfare is harmed during their work in human healthcare.
The purpose of this study was to create guidelines for the people that are involved with cats in human
healthcare. They can use these to ensure the welfare of these cats during animal assisted activities. In
addition, the guidelines can be used to determine when and how the qualities of the cat as care-animal
can be optimized to ensure that cats can be a valuable addition to human lives. To reach these goals,
this study will answer the main question: ‘‘what are the qualities of the cat (Felis sylvestris catus) as
care-animal?’’
Two separate research methods have been used in order to answer this main question, these were: a
literary study and interviews with seven experts.
Cats have different needs that need to be met. Firstly, their physiological dietary needs must be taken
into account. When it comes to the housing of cats, one of several important things is the availability
of enough enrichment. To harbor the health and the safety of both the humans and the cats, it is
important that the cats receive proper medical care. This consists of vaccinating the cat, parasite
prevention and going to the vet when the cat is sick, in pain or has skin problems.
It is critical that the person responsible for the cat knows how the senses of the cat work in order to
know how the cat experiences the world without humanizing it too much. The temperament of the cat
influences how suitable it is as care-animal; however what type of character is preferable differs for
different kinds of work situations. Generally speaking, positive traits are: being interested in humans
and recovering quickly from stress. Negative traits include aggression and being fearful. In order to
further ensure the welfare of the cat it is also essential that the person responsible for the cat knows its
species-specific behaviors. The most important species-specific behaviors are: being allowed to
exercise social behavior, having their own territory and being able to fulfill their hunting instincts.
Cats are very capable of learning through both operant and classical conditioning. This can be used to
teach the cat how to cope with stimuli that will be encountered during animal assisted activities. It is
important that the limits of the cat are not exceeded during work. To achieve this, the cat can only
work for a certain amount of time per day. This is a maximum of twenty minutes when the cat is being
trained or expected to play a lot and no more than two hours a day in normal situations. Furthermore,
the cat must be healthy to work as a care-animal. Prior to working for the first time, both the cat and
the handler must be vetted.
When a cat is working as a care-animal for animal assisted activities, there are many conditions that
must be met to make sure that this takes place in a professional manner. When these are not taken into
account, the safety of the cat, the people that are involved and the good name of the profession are
being put at risk.
When cats are put to work in the right way, they can have a positive impact on the lives of the clients.

Samenvatting
Katten worden op dit moment op verschillende wijze ingezet als zorgdier, in onderzoeken naar het
gebruik van katten als zorgdier worden verschillende positieve effecten gevonden. Er zijn met
betrekking tot het gebruik van katten als zorgdieren zowel voorstanders als tegenstanders die
informatie beschikbaar stellen. De informatie die deze groepen beschikbaar stellen is vaak
tegenstrijdig. Aangezien het onduidelijk is wat de kwaliteiten van de kat als zorgdier zijn, is het ook
onduidelijk in welke mate het dierenwelzijn op dit moment geschaad wordt bij inzet in de zorg.
Het doel van het uitgevoerde onderzoek was het creëren van handvatten voor de betrokkenen in de
zorgsector, om hiermee het welzijn van de kat te waarborgen tijdens dierondersteunde activiteiten.
Hiernaast om te bepalen wanneer de kwaliteiten van de kat als zorgdier optimaal benut worden en
(therapeutische) waarde hebben voor mensen. Om dit te behalen wordt in deze scriptie antwoord
gegeven op de hoofdvraag: ‘wat zijn de kwaliteiten van de kat (Felis sylvestris catus) als zorgdier?’
Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag zijn er twee onderzoeksmethoden gebruikt om de benodigde
informatie te verzamelen, namelijk: literatuuronderzoek en interviews met zeven
ervaringsdeskundigen.
Katten hebben verschillende behoeften waaraan voldaan moet worden. Er dient rekening gehouden te
worden met de fysiologische voedingsbehoeften van de kat. Bij de huisvesting van de kat is het onder
andere belangrijk dat er voldoende verrijking aanwezig is. Om zowel de gezondheid en veiligheid van
de kat als van de mens te waarborgen is het belangrijk dat de kat de benodigde medische zorg
ontvangt. Namelijk het inentingen, ontwormen, ontvlooien en controle bij de dierenarts wanneer de kat
ziek is, pijn heeft of huidproblemen heeft. Het is belangrijk dat de verantwoordelijke voor de kat weet
hoe deze zintuigen werken zodat hij zich kan inleven in de kat, zonder deze te veel te vermenselijken.
Het temperament van de kat heeft invloed op zijn geschiktheid als zorgdier, het verschilt echter per
wijze van inzet welk karakter juist is. Sommige eigenschappen zijn in principe bij elke wijze van inzet
positief. Hierbij kan gedacht worden aan, interesse in mensen en snel herstellen na korte
stressmomenten. Eigenschappen die de kat minder geschikt maken voor de inzet als zorgdier zijn, het
snel vertonen van agressie en angst.
Het is belangrijk dat de verantwoordelijke voor het dier weet wat de soorteigen gedragingen van de kat
zijn, om het welzijn te waarborgen. De belangrijkste soorteigen gedragingen zijn: het kunnen vertonen
van sociaal gedrag, het behouden van een territorium en het kunnen vervullen van het jachtinstinct.
Katten zijn goed in staat om te leren, dit doen zij door middel van operante en klassieke
conditionering. Door hier gebruik van te maken kan de kat leren goed om te gaan met de prikkels die
hij tegenkomt tijdens de inzet als zorgdier. Wanneer een kat wordt ingezet als zorgdier is het
belangrijk dat hierbij de grenzen van de kat niet overschreden worden, om dit te voorkomen mag de
kat niet te lang achter elkaar ingezet worden. De inzet mag niet langer zijn dan twee uur per dag, als de
inzet intensief is omdat er bijvoorbeeld veel met de kat gespeeld of getraind wordt, dan wordt de
maximale tijd twintig minuten. De kat moet gezond zijn om ingezet te kunnen worden als zorgdier.
Voorafgaand aan de inzet dienen zowel de kat als de dierbegeleider gekeurd te worden.
Wanneer een kat wordt ingezet als zorgdier zijn er veel randvoorwaardes waaraan voldaan moet
worden, om te zorgen dat het op een professionele wijze gebeurt. Indien de randvoorwaardes niet in
acht worden genomen worden zowel de veiligheid van de kat, de betrokken mensen en de goede naam
van het vak in gevaar gebracht.
Wanneer de kat op de juiste wijze wordt ingezet als zorgdier kan deze een positieve toevoeging zijn in
het leven van de cliënten.
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1.Inleiding
In deze inleiding wordt als eerst dieper ingegaan op de probleembeschrijving die eindigt met de
probleemstelling, gevolgd door de doelstelling en de onderzoeksvragen, hierna komen de
begripsbepaling en de leeswijzer.

1.1 Probleembeschrijving
Al jaren worden dieren gebruikt in zorgsituaties. Er wordt vanuit gegaan dat het eerste gebruik van
dieren voor emotionele therapie plaats vond in 1792 in het York Retreat in York, Engeland. In deze
instelling werd op een voor die tijd ongebruikelijke manier omgegaan met patiënten: zo werden ze niet
gestraft wanneer het ze niet lukten hun gedrag te beheersen, werden de vrouwen aangemoedigd om
theekransjes te houden en waren er kleine dieren aanwezig zoals konijnen en pluimvee. Er werd
geloofd dat de patiënten betere zelfcontrole zouden leren, als er wezens zwakker dan henzelf
afhankelijk van ze waren. Tijdens en na de Eerste en Tweede wereldoorlog zijn honden gebruikt bij de
behandeling van veteranen, onder andere bij Pawling Hospital in New York. In 1960 is de eerste vorm
van equitherapie opgericht door de North American Riding for the handicapt association in Colorado
(Chandler, 2012). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de manieren waarop dieren door de jaren
heen zijn ingezet in zorgsituaties. Tegenwoordig wordt de inzet van dieren Animal Assisted
Interventions (AAI) of Animal Support genoemd.
Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de band tussen mens en dier, uit veel van deze onderzoeken is
gebleken dat de omgang met dieren een positief effect kan hebben op mensen. Zo suggereren Beck en
Katcher dat mensen die hun leven delen met dieren zich veiliger voelen en meer stabiliteit in hun
dagelijks leven hebben (Beck & Katcher, 2003).
In een ander onderzoek is gevonden dat sommige mensen mogelijk sterker gehecht raken aan dieren
dan aan mensen, omdat dieren altijd beschikbaar zijn om aan hun behoeftes te voldoen en niet
oordelen (McNicholas & Collis, 1995). Er zijn vele onderzoeken die suggereren dat de aanwezigheid
van dieren een buffer is tegen stress (Allen, Blascovich, & Mendes, 2002). De effecten van dieren op
mensen zijn deels meetbaar te maken door te kijken naar bijvoorbeeld veranderingen in hormonen.
Een dergelijk onderzoek is gedaan door Odendaal en Meintjes (Odendaal & Meintjes, 2003). Zij
vonden dat door het aaien en praten met hun honden, het oxytocine niveau van de proefpersonen bijna
verdubbelde. Dit is een hormoon dat ook het liefdeshormoon wordt genoemd, aangezien het een rol
speelt bij verliefdheid, hiernaast is het onder andere stress verminderend. Het cortisol niveau daalde
juist, cortisol is een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress. Dit onderzoek leek ook te suggereren
dat er bij de proefpersonen een stijging was in beta-endorfine en dopamineproductie. Beta-endorfine
en dopamine zijn hormonen die onder andere een gevoel van voldoening geven om gedragingen te
belonen. (Odendaal & Meintjes, 2003)
Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er voordelen te halen zijn uit het hebben van een
huisdier. Sommige mensen kunnen echter geen huisdier houden, denk hierbij aan bijvoorbeeld
ouderen die fysiek of psychisch niet meer in staat zijn om voor dieren te zorgen (Enders-Slegers,
2000). Een ander voorbeeld is wanneer iemand is opgenomen in een instelling en hij/zij door de regels
van de instelling weerhouden wordt een huisdier te nemen (Janssen & Bakker, 2007). Om ervoor te
zorgen dat deze mensen toch baat kunnen hebben van de positieve effecten van dieren, kunnen er
zorgdieren ingezet worden (Schuurmans, Calis, & Zuidema, 2009).
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Het gebruiken van dieren in zorgsituaties brengt ook risico’s met zich mee (Schantz, 1990), zowel
voor de betrokken mensen als de betrokken dieren. Voor de mensen bestaat door het contact met
dieren risico op zoönosen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu, z.d.), verwondingen
(Janssen & Bakker, 2007) en beschadigingen van eigendommen (Chandler, 2012). Dieren die ingezet
worden in zorgsituaties lopen risico op een verminderd welzijn, bijvoorbeeld door stress (Fine, 2010),
verwondingen bijvoorbeeld door mishandeling (Iannuzzi & Rowan, 1991) en gezondheidsproblemen
door bijvoorbeeld overvoeding (Fine, 2010) (Iannuzzi & Rowan, 1991). Het is belangrijk dat de
begeleider van het dier kennis heeft van de behoeftes van het dier, het gedrag (Chandler, 2012) en de
signalen goed kan interpreteren (Gammonley , et al., 2003). Daarnaast kunnen incidenten door
onprofessioneel gebruik van zorgdieren ook een negatief beeld van het gebruik van zorgdieren geven
(Chandler, 2012). Wanneer mensen hun eigen huisdieren gebruiken als zorgdier zijn ze mogelijk niet
objectief over het dier. Hierdoor kunnen zowel het dier als de cliënt in gevaar gebracht worden
(Chandler, 2012). Training en certificering is belangrijk om te zorgen dat alle dierbegeleiders een
voldoende hoog niveau hebben behaald (Chandler, 2012) (Fine, 2010).
Er worden vele verschillende dieren als zorgdier gebruikt, bekende voorbeelden zijn honden en
paarden. Het meest ingezette zorgdier is de hond. Honden worden op veel verschillende manieren
ingezet als zorgdier (Ophorst & Ruis, 2014). Er zijn zes hulphondenscholen die hulphonden
aanbieden, die vergoed worden door zorgverzekeraars, in Nederland (Klink, 2009). Eén van deze
opleidingen is het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), per jaar gaan er 200 pups in
opleiding bij het KNGF (het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds , z.d. ).
Het gebruik van paarden bij therapie is al sinds de jaren negentig populair (Ophorst & Ruis, 2014).
Tussen 2007 en 2011 heeft er een stijging van 68% plaatsgevonden in aanbieders van paard
ondersteunde interventies (Geerling, 2011). In Nederland bieden ongeveer 300 bedrijven paard
ondersteunde interventies aan (Ophorst & Ruis, 2014).
Vergeleken met de hierboven genoemde dieren zijn katten minder bekend in zorgsituaties. Hierdoor is
er minder informatie beschikbaar, is deze vaker tegenstrijdig en vaak moeilijker te vinden. Vanwege
deze redenen wordt er in dit afstudeeronderzoek gekeken naar de inzet van katten in zorgsituaties.
Katten worden op dit moment op verschillende wijze ingezet als zorgdier, een aantal voorbeelden
hiervan zijn: katten die aanwezig zijn op zorgboerderijen (Vis, z.d. ), bezoekteams die bijvoorbeeld op
bezoek gaan bij jong dementerenden (de Vries , 2014). Ook zijn er in sommige bejaardentehuizen
katten toegestaan (Ouderen, Centraal informatiepunt, z.d.). In het dierenasiel in Amersfoort kunnen
kinderen voorlezen aan de katten, hierbij wordt aangenomen dat dit hun leesvermogen verbetert
(Dierenbescherming Amersfoort , 2015). Katten worden ook gebruikt als therapiedier in een
jeugdgevangenis (Chandler, 2012).
In onderzoeken naar het gebruik van katten als zorgdier worden verschillende effecten gevonden.
In één onderzoek is aangetoond dat patiënten, die van een getrainde vrijwilliger foto’s van dieren te
zien kregen, niet dezelfde vermindering in depressie lieten zien als patiënten die een korte interactie
met een dier, honden en kittens, hadden (McVarish, 1995). Tevens is er onderzoek uitgevoerd naar het
effect van speelgoedkatten als stimuli voor de verbale communicatie van zes vrouwen in een
verzorgingstehuis met gematigde dementie van het type Alzheimer, versus het effect van levende
katten. Uit dit onderzoek bleek dat levende katten een grotere invloed hebben dan speelgoedkatten
(Greer, Pustay, Zaun, & Coppens, 2001). Het is mogelijk dat er nog meer effecten zijn van de kat als
zorgdier, maar hier is zeer weinig onderzoek naar gedaan.
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Met betrekking tot het gebruik van katten als zorgdieren zijn er zowel voorstanders als tegenstanders
die informatie beschikbaar stellen. De informatie die deze groepen beschikbaar stellen is vaak
tegenstrijdig.
De voorstanders geven aan dat veel mensen voorkeur geven aan katten als therapiedieren vanwege de
duidelijke karakters van katten. Ook zijn er minder mensen bang voor katten, vanwege hun grootte, en
wordt hun speelsheid vermakelijk gevonden. Een kat op schoot geeft affectie, daarnaast geeft een kat
lange tijd gezelschap zonder veel activiteit nodig te hebben. Ook vinden ze dat katten in enige mate te
trainen zijn (Chandler, 2012).
Tegenstanders van katten als zorgdieren vinden dat katten niet getraind kunnen worden, waardoor er
onveilige situaties gecreëerd worden voor de cliënt (Rettner, 2015).

1.2 Probleemstelling
Door het gebrek aan onderzoek is het onduidelijk wat de kwaliteiten van de kat als zorgdier zijn.
Wanneer geïnteresseerden hier informatie over proberen te zoeken komen ze veel tegenstrijdige
informatie tegen, vanuit de voor- en tegenstanders. Aangezien het onduidelijk is wat de kwaliteiten
zijn van de kat als zorgdier, is het ook onduidelijk in welke mate het dierwelzijn op dit moment
geschaad wordt, wanneer zij ingezet worden in de zorg.

1.3 Doelstelling
Het uit te voeren onderzoek heeft als doel het creëren van handvatten voor de betrokkenen in de
zorgsector, om hiermee het welzijn van de kat te waarborgen tijdens dierondersteunde activiteiten en
tevens te bepalen wanneer de kwaliteiten van de kat als zorgdier optimaal benut worden en
(therapeutische) waarde hebben voor mensen. Het bieden van een duidelijk informatiebron voor
geïnteresseerden in de kat als zorgdier, zal bereikt worden via de volgende doelstelling:
‘Een betrouwbare en duidelijke bron van kennis creëren waardoor de dierbegeleider een handvat
heeft om het welzijn van katten als zorgdier te waarborgen, in de vorm van een afstudeeronderzoek.
Daarnaast wordt er een hoofdstuk geschreven dat wordt toegevoegd aan het handboek ‘Dieren in de
zorg.’

1.4 Onderzoeksvraag
In het onderstaande hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beschreven aangezien heldere eenduidige
onderzoeksvragen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderzoek.
Het uit te voeren onderzoek zal antwoord geven op de volgende hoofdvraag: ‘‘wat zijn de kwaliteiten
van de kat (Felis sylvestris catus) als zorgdier?’’
De sub-vragen die gebruikt worden om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn:
1.1. Wat zijn de behoeften van de kat?
1.1.1. Wat is de geschiedenis van de kat en welke verschillende rassen zijn er?
1.1.2. Wat is de juiste huisvesting en wijze van verzorging voor de kat?
1.1.3. Wat zijn de voedingsbehoeften van de kat?
1.2. Wat voor signalen geeft de kat?
1.2.1. Hoe werken de zintuigen van de kat?
1.2.2. Welke invloed heeft temperament op de inzet van de kat als zorgdier?
1.2.3. Wat zijn de soorteigen gedragingen van de kat?
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1.2.4. Wat is het leervermogen van de kat?
1.2.5. Wat is de relevante informatie rondom de gezondheid van de kat als zorgdier?
1.3. Wat zijn de huidige ervaringen met het inzetten van de kat als zorgdier?
1.3.1. Hoe ziet een goede ‘werkdag’ voor een kat als zorgdier eruit?
1.3.2. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de inzet als zorgdier op de voeding van de kat?
1.3.3. Met welke gezondheidsaspecten moet rekening gehouden worden als de kat ingezet wordt als
zorgdier?
1.3.4. Wat is de invloed van gedrag en leervermogen op de kwaliteiten van de kat als zorgdier?
1.3.5. Welke positieve effecten brengt het inzetten van de kat als zorgdier teweeg?
1.4. Wat zijn de randvoorwaardes bij het inzetten van de kat als zorgdier?
1.4.1. Welke factoren moeten worden meegenomen bij het selecteren van een kat als zorgdier?

1.5 Begripsbepaling
In het onderdeel begripsbepaling worden woorden uitgelegd die mogelijk onduidelijk zijn of op
meerdere wijzen te interpreteren zijn.
Er zijn verschillende definities voor AAA, AAE, AAI, AAT en Animal support. Voor dit
afstudeeronderzoek worden dezelfde definities voor deze begrippen gebruikt als in het handboek
Dieren in de Zorg, namelijk:
Animal Assisted Activities
“Bij Animal Assisted Activities (AAA) is het niet verplicht om specifieke doelen op te stellen. Ook is
schriftelijke verslaglegging van de doelen en de realisatie ervan niet verplicht. De activiteiten zijn
erop gericht om de kwaliteit van leven te verbeteren met behulp van dieren. De activiteiten worden in
diverse situaties georganiseerd en begeleid door (speciaal opgeleide) professionals en vrijwilligers.
Er worden dieren ingezet, die voldoen aan criteria die passen bij de activiteiten.” (Ophorst & Ruis,
2014)
Animal Assisted Education
“Voor Animal Assisted Education (AAE) is de situatie kenmerkend. AAE vind plaats in een
onderwijsomgeving. Doelen bestaan uit educatieve doelen, die begeleid en geëvalueerd worden door
een onderwijzer, intern begeleider of pedagoog.” (Ophorst & Ruis, 2014)
Animal Assisted Interventions
Animal Assisted Interventions is de overkoepelende term voor AAA, AAE en AAT (Ophorst & Ruis,
2014)
Animal Assisted Therapy
“Animal Assisted Therapy (AAT) is een doelgerichte interventie, waarbij het dier een integraal
bestanddeel is van het behandelproces. Het dier moet voldoen aan bepaalde criteria en wordt ingezet
door een professional met een kwalificatie in de gezondheidszorg of de maatschappelijke
dienstverlening. De kenmerken van AAT zijn het werken aan specifieke doelen voor ieder individu en
de evaluatie van deze doelen.” (Ophorst & Ruis, 2014)
Animal Support
“Onder Animal Support worden apart alle typen hulphonden benoemd. Bij deze ondersteuning door
honden zijn de honden het ‘gereedschap’ waarmee bepaalde activiteiten uitgevoerd worden. Het dier
compenseert hierbij een blijvende beperking bij de gebruiker.” (Ophorst & Ruis, 2014)
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Bezoekdier
Een dier dat onder begeleiding van een dierbegeleider op bezoek gaat bij een zorginstelling.
Dierbegeleider
Persoon die met een dier op bezoek gaat bij een zorginstelling en tijdens dit bezoek verantwoordelijk
is voor het welzijn van dit dier.
Elliptische pupillen
Pupillen die een groot vermogen hebben zich aan te passen aan de hoeveelheid licht
(Wildbeheereenheid Susteren/Graetheide, 2016).
Ervaringsdeskundigen
Personen die relevante kennis hebben opgedaan, verkregen door praktijkervaring en eventuele
opleiding(en).
Gezondheidszorg
“In het Nationaal Kompas wordt gezondheidszorg omschreven als het geheel van zorgverleners (en
ondersteunend personeel), instellingen, middelen en activiteiten dat direct gericht is op
instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand en/of zelfredzaamheid en op het
reduceren, opheffen, compenseren en voorkomen van tekorten daarin” (Gijsen, Post, & Verheij, 2015)
Intersubjectiviteit
In deze scriptie word intersubjectiviteit gebruikt als niet puur subjectief, maar losstaand van de
beleving van mensen.
Kwaliteiten van de kat
In deze scriptie wordt het begrip, kwaliteiten van de kat, gebruikt om het volgende weer te geven: De
meerwaarde die een kat kan toevoegen aan de zorgsetting waarin hij ingezet wordt.
Obligate carnivoor
Obligate carnivoren hebben minder biochemische mechanismen waarmee ze nutriënten van planten
kunnen omzetten in bruikbare vormen, hierdoor zijn ze veel afhankelijker van het eten van vlees.
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Zorgdier
Onder een zorgdier wordt in deze scriptie verstaan: Een dier dat ingezet wordt in de gezondheidszorg.
Dit kan in verschillende vormen, namelijk AAA, AAE, AAI, AAT en Animal Support.
Zorgkat
Onder een zorgkat wordt in deze scriptie verstaan: Een kat die ingezet wordt in de gezondheidszorg.
Dit kan in verschillende vormen, namelijk AAA, AAE, AAI, AAT en Animal Support.
Zorgsituatie
In deze scriptie wordt zorgsituatie gebruikt als: zorgsetting waar zorgkat woont of met dierbegeleider
naar toe gaat.

1.6 Leeswijzer
In deze scriptie komen verschillende hoofdstukken aan bod. Het eerste hoofdstuk is materiaal en
methode, daar wordt dieper ingegaan op het proces, het type onderzoek, het onderzoeksontwerp, de
dataverzamelingsmethode, de onderzoekspopulatie en het verwerken/analyseren van de data. Dan
volgt het hoofdstuk met de resultaten. Hierin worden de bevindingen van het onderzoek beschreven.
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Te beginnen met de vraag: “Wat zijn de behoeften van de kat?”, vervolgens wordt de vraag; “wat voor
signalen geeft de kat?” beantwoord. De derde vraag die aan bod komt is: “Wat zijn de huidige
ervaringen met het inzetten van de kat als zorgdier?”. De laatste vraag is: “Wat zijn de
randvoorwaardes bij het inzetten van de kat als zorgdier?”. Hieruit volgt een conclusie en discussie, op
basis hiervan worden de aanbevelingen gegeven.
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2. Materiaal en Methode
In het hoofdstuk materiaal en methode wordt eerst het type onderzoek en het onderzoeksontwerp
beschreven, daarna de onderzoekspopulatie. Dan wordt er dieper ingegaan op de
dataverzamelingsmethoden en de dataverzameling. Als laatste worden de stappen rond het verwerken
en analyseren van de data beschreven.

2.1 Type onderzoek en onderzoeksontwerp
De onderzoeksmethode die gebruikt is bij dit onderzoek is kwalitatief onderzoek. Het is een
kwalitatief onderzoek omdat er diepgaande informatie achterhaald is, waarbij ook is ingegaan op de
meningen en motivaties van de ervaringsdeskundigen. Het type onderzoek is beschrijvend onderzoek,
de huidige situatie op het gebied van katten die ingezet worden als zorgdier is hierbij beschreven. Er is
niet gestreefd naar het ontwikkelen van een theorie of het formuleren van een hypothese.
Het onderzoeksontwerp dat gebruikt is bij dit onderzoek is kwalitatief survey onderzoek, er wordt
diepgaande informatie verzameld over de onderzoekseenheden. De onderzoekseenheden die
onderzocht zijn, zijn katten die ingezet worden in de zorg. De eigenschappen zijn de kwaliteiten van
de kat als zorgdier. Tijdens het onderzoek is er een doelgerichte steekproef gedaan, dit sluit aan bij de
specifieke onderzoeksvraag. (Baarda B. , 2009)

2.2 Onderzoekspopulatie
Aangezien het uitgevoerde onderzoek kwalitatief is, is de benodigde kennis verkregen vanuit
literatuuronderzoek en ervaringsdeskundigen, hieronder worden de ervaringsdeskundigen en literatuur
beschreven.
Tijdens het onderzoek is er informatie verkregen over de eenheden katten die ingezet worden in de
zorg, via literatuur en ervaringsdeskundigen. Het is onbekend hoeveel katten er worden ingezet als
zorgdier. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef, een doelgerichte
steekproef is een steekproef welke de onderzoeker zelf bewust heeft samengesteld. Er is namelijk
beoogt om de situatie vanuit meerdere perspectieven te benaderen, om dit te bereiken zijn er
ervaringsdeskundigen en literatuur op verschillende gebieden gebruikt en was de steekproef niet
willekeurig. Via zeven ervaringsdeskundigen is er informatie verkregen over ongeveer twintig katten
die ingezet worden in de zorg en katten als soort in het algemeen. Hiernaast is door middel van een
ruime hoeveelheid literatuur aanvullende informatie verkregen.

2.3 Dataverzamelingsmethoden
Bij het uitgevoerde onderzoek is de benodigde informatie verkregen via twee methoden, namelijk een
literatuuronderzoek en interviews met ervaringsdeskundigen op het gebied van katten, de
gezondheidszorg en de combinatie hiervan. Met behulp van deze informatie is er onderzocht wat de
kwaliteiten van de kat als zorgdier zijn. Tijdens het onderzoek is het Welfare Quality® systeem
aangehouden als leidraad om te bepalen welke punten belangrijk zijn voor een goed dierenwelzijn.
Welfare Quality ®
Om het doel van dit onderzoek te bereiken is het belangrijk om een duidelijk beeld te scheppen van
onder welke omstandigheden het welzijn van de kat gewaarborgd kan worden. In dit onderzoek is als
basis naar het Welfare Quality®. Dit is een meetsysteem dat wordt gebruikt om het welzijn van dieren
de beschermen. Welfare Quality® heeft een aantal pilaren van welzijn vastgesteld, deze worden
hieronder benoemd. (Groenkennisnet , z.d.)
-Goede huisvesting, dit wordt opgedeeld in: comfortabel klimaat, bewegingsvrijheid, comfortabel
liggen en rusten en omgevingsverrijking.
-Goede voeding, dit wordt opgedeeld in: afwezigheid van chronische honger of overvoeding,
afwezigheid van langdurige dorst en juiste samenstelling van voeding.
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-Goede gezondheid, dit wordt opgedeeld in: afwezigheid van verwondingen, afwezigheid van ziekten
en afwezigheid van ongemak veroorzaakt door ingrepen en handelingen.
-Normaal gedrag dit wordt opgedeeld in: expressie van sociaal gedrag, expressie ander soortspecifiek
gedrag, goede mens-dierrelatie en positieve emotionele toestand. (Groenkennisnet , z.d.)
Aan de hand van deze punten kunnen welzijnsmetingen worden gehouden. (Groenkennisnet , z.d.) Er
is nog geen specifiek systeem voor katten ontwikkeld, maar de bovenstaande punten zijn toepasbaar
op alle diersoorten. Deze punten zijn tijdens het onderzoek aangehouden om te bepalen welke punten
relevant waren op het gebied van het welzijn van de kat.
2.3.1 Literatuur
Tijdens de literatuurstudie is er gebruik gemaakt van boeken, artikelen, papieren versies van
(afstudeer-) onderzoeken en informatie die beschikbaar was op het internet.
Er is gekozen voor literatuuronderzoek omdat:
- Dit een haalbare en realistische keuze is voor de omstandigheden waarbinnen het onderzoek
uitgevoerd zal worden;
- uit vooronderzoek is gebleken dat er relevante literatuur bestaat, die een deel van de benodigde
informatie om de onderzoeksvragen te beantwoorden biedt;
- indien de gebruikte literatuur goed geselecteerd wordt, is dit betrouwbare informatie;
- het goed te combineren is met de dataverzamelingsmethode interviewen onder andere omdat
literatuuronderzoek flexibel in te plannen is.
Er is naar informatie gezocht aan de hand van de volgende databanken:
- Google: er is gebruik gemaakt van Google om zo te achterhalen welke informatie toegankelijk is
voor het algemene publiek en om meningen te verzamelen;
- Google Scholar: is gebruikt om wetenschappelijke artikelen te vinden;
- Greeni: is een gemeenschappelijke databank tussen het Stoas Vilentum, Hogeschool VHL, Has
Hogeschool en CAH Vilentum.
- Pubmed: een Engelstalige wetenschappelijke databank met betrekking tot geneeskunde en hieraan
verwante vakgebieden;
- Nationale bibliotheek van Nederland: hierin is zowel digitale literatuur te vinden als papieren
literatuur;
- Groen kennis net: een databank gericht op informatie over voedsel en groen;
- HBO kennisbank: een databank met wetenschappelijke artikelen, scripties en onderzoeksverslagen
van Nederlandse hogescholen;
- ScienceDirect: meer dan 2000 digitale wetenschappelijke titels vanuit uitgeverij Elsevier;
- DOAB: Op DOAB zijn complete boeken vrij toegankelijk;
- Bibliotheek van Hall Larenstein: hier bevinden zich vakgerelateerde bronnen van informatie.
Binnen deze databanken is met verschillende zoektermen gezocht. Deze zoektermen staan in de
volgende tabel:
Tabel 1 De zoektermen die gebruikt zijn bij dit onderzoek

Onderzoeksvraag
1.1. Wat zijn de behoeften
van de kat?

Nederlandse zoekterm
Geschiedenis huiskat

Engelse zoekterm
History domestic cat

Verschillen katten rassen
Wettelijke eisen houden kat
Sociaal gedragingen huiskat
Verrijking voor katten
Beweging behoefte kat
Verteringstelsel kat
Nutriënt behoeften kat

Differences in breeds of cats
-*
Social behaviour domestic cat
Enrichment for cats
Exercise needs cat
Digestive system cat
Nutrient needs cat
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1.2. Wat voor signalen geeft
de kat?

Zintuigen kat

Senses cat

Temperament verschillen kat
Soort eigen gedragingen kat
Leervermogen kat
Gezonde kat
Zoönosen kat
Erfelijke aandoeningen kat
Ingrepen en handelingen kat

Differences in temperament
Species-specific behaviors cat
Learning ability of of the cat
Healthy cat
Zoonoses
Hereditary diseases/disorders
-*

De verzamelde data is geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:
- De informatie geeft antwoord op een onderzoeksvraag of een deel hiervan en/of is nodig voor een
van de paragrafen van het te schrijven hoofdstuk;
- de bron van de informatie is betrouwbaar, hierbij wordt onder andere gelet op de grote van de
uitgevoerde (steek)proef en de subjectiviteit van de bron;
- de correcte interpretatie van de informatie is duidelijk;
- de informatie is zo recent mogelijk;
- de informatie heeft een duidelijke link naar de praktijk;
- de informatie is vrij toegankelijk verkrijgbaar;
- de informatie moet Nederlands- of Engelstalig zijn.
Informatie verkregen vanuit literatuur
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.1.“Wat zijn de behoeften van de kat?” zijn de volgende data
verzameld door middel van literatuur:
- De kat: hieronder valt de geschiedenis van de soort en de verschillende rassen. Dit is noodzakelijke
basiskennis om de andere onderdelen goed te begrijpen;
- huisvesting en verzorging: informatie over sociaal gedrag, verrijking en beweging zal inzicht geven
op wat juiste huisvesting voor katten is. Juiste huisvesting en verzorging zijn nodig om aan de
primaire behoeftes van de kat te voldoen;
- voeding: door middel van informatie betreffende de werking van het verteringstelsel en de nutriënten
behoeften van de kat, wordt bepaald wat de voedingsbehoeften van de kat zijn; hetgeen een deel van
het antwoord op subvraag 1.1 geeft.
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.2. “Wat voor signalen geeft de kat?” zijn de volgende data
verzameld door middel van literatuur:
- Zintuigen: informatie komt binnen via de zintuigen en vervolgens geeft het dier informatie af via
verschillende signalen, deze zijn met elkaar verbonden. Kennis over de zintuigen geeft ook inzicht
over de behoeftes van het dier;
- temperament: temperament en onderlinge verschillen hierin kunnen een grote invloed hebben op de
kwaliteiten van de kat als zorgdier;
- gedrag: hier wordt het complete spectrum van soorteigen gedragingen benoemd, voor zowel het
selecteren als het inzetten van een kat als zorgdier is voldoende kennis hierover essentieel;
- leervermogen: het leervermogen heeft invloed op de kwaliteiten van de kat als zorgdier;
- gezondheid: hier wordt gekeken naar de kenmerken van een gezonde kat, de kenmerken van een
zieke kat, de body condition score, verwondingen en aandoeningen, zoönosen, erfelijke aandoeningen
en schadelijke raskenmerken en ingrepen en handelingen. Aangezien deze informatie noodzakelijk is
voor het goed verzorgen van de kat als zorgdier.
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.3.“Wat zijn de huidige ervaringen met het inzetten van de kat
als zorgdier?” zijn de volgende data verzameld door middel van literatuur:
- Balans tussen werk en rust: om inzicht te krijgen in wat een goede ‘werkdag’ voor een kat inhoudt en
wat verkeerde inzet is en de gevaren hiervan, worden deze punten onderzocht;
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- verzorging en voeding: de oorzaken en gevaren van verkeerde verzorging en voeding door inzet,
deze informatie kan gebruikt worden om deze problematiek te verminderen of voorkomen;
- gezondheid: de huidige ervaringen met gezondheid en zoönosen kunnen belangrijke inzichten bieden
met de kat als zorgdier;
- gedrag en leervermogen: dit zijn punten die direct invloed hebben op de kwaliteiten van de kat als
zorgdier;
- de kwaliteiten van de kat: de mogelijke positieve effecten van katten op mensen zijn deels al
onderzocht, ervaringen van betrokkenen zullen deze waarschijnlijk aanvullen.
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.4.“Wat zijn de randvoorwaardes bij het inzetten van de kat als
zorgdier?” worden de volgende data verzameld door middel van literatuur:
- Het kiezen van een geschikte kat: informatie over factoren die meegenomen moeten worden bij het
selecteren van een kat om als zorgdier in te zetten, hieronder vallen onder andere, ras, achtergrond,
leeftijd en karaktereigenschappen.
2.3.2 Interviews
Er is gekozen voor interviewen van ervaringsdeskundigen omdat:
- Bij interviewen kan er gekozen worden voor zowel breed het onderwerp te behandelen, als om diep
op een bepaald aspect in te gaan;
- het is noodzakelijk om een compleet antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag 1.3. “Wat zijn de
huidige ervaringen met het inzetten van de kat als zorgdier?” en ook voor de andere
onderzoeksvragen kan op deze manier zeker een deel van de benodigde informatie verkregen worden;
- het vermindert de kans dat relevante informatie gemist wordt.
In tabel 2 zijn de namen van de personen die zijn geïnterviewd om deze informatie te verkrijgen te
lezen en wordt de keuze voor deze personen gemotiveerd.
Tabel 2 De namen van de geïnterviewden en de motivatie van deze keuzes.

Naam
Bont, de, M.

Bronkema, M.

De Jong, M.

Van Leeuwen, S.

Motivatie
Maike de Bont werkt bij Stichting ZorgDier Nederland en werkt met katten bij
jonge mensen met dementie en bij mensen met psychiatrische problematiek
(Hoele & Spaans, 2014).
Ze is opgeleid als paraveterinair en heeft in Dronten de minor “dier en therapie
training en coaching” gevolgd, ook heeft ze een aantal cursussen gevolgd bij
Stichting ZorgDier en praktijkervaring opgedaan in Italië en Nederland. (M.
Bont de, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016)
Marijke Bronkema is een activiteitenbegeleider in verpleeghuis Blauwborgje
(M. Bronkema, persoonlijke communicatie, 26 februari 2016). Dit is een
verpleeghuis voor mensen die veel verzorging, behandeling en verpleging nodig
hebben (Dignis, 2016). In Blauwborgje zijn vier katten aanwezig. Zij is
gezamenlijk met de andere activiteitenbegeleidster verantwoordelijk voor de
verzorging van één van de katten. (M. Bronkema, persoonlijke communicatie,
26 februari 2016)
Marije de Jong is docente diermanagement bij het van Hall Larenstein en auteur
van het hoofdstuk Zoönosen in de zorg, uit het Handboek Dieren in de Zorg
(Ophorst & Ruis, 2014). Ze is dierenarts en heeft meegewerkt aan het
ontwikkelen van de major Dieren in de zorg op het van Hall Larenstein. Door de
jaren heen heeft zij veel kennis opgedaan met betrekking tot de inzet van dieren
in zorgsituaties. (M. Jong de, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016)
Sonja van Leeuwen is gediplomeerd gedragstherapeut voor honden en katten.
Daarnaast is ze oprichtster van Gedragsadviesbureau Sonja van Leeuwen, wat
zich richt op honden en katten. Ze is dierenartsassistente geweest en houdt deze
kennis bij op dierenartscongressen. Voor Stichting ZorgDier heeft ze honden en
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Kuper-Heij, T.

Bijwaard, T

Klootsema- Nieborg,
E.

katten getest op geschiktheid voor inzet als zorgdier. (S. Leeuwen, van,
persoonlijke communicatie, 4 maart 2016)
Thera Kuper-Heij is maatschappelijk werkster geweest en heeft 25 jaar in de
thuiszorg gewerkt. Thera is via Tinley Academie betrokken bij het StaBij project
waar vrijwilligers met huisdieren, waaronder katten, naar zorginstelling Meriant
gaan om de bewoners te bezoeken. Zij voert samen met collega’s van Tinley
Academie de selectie van de zorgdieren en de training van de vrijwilligers uit.
Daarnaast is ze gedragstherapeut van honden en konijnen en heeft ze een deel
van de opleiding gedragstherapie voor katten gevolgd. (T. Kuper-Heij,
persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)
Titia Bijwaard is ongeveer vijf jaar vrijwilliger bij het StaBij project van
Meriant met haar zorgkat ‘Missy’ hiervoor heeft ze bij Tinley Academie een
cursus gevolgd over de basis van kattengedrag en hoe de kat tijdens de
verpleeghuisbezoeken verantwoord begeleid moet worden. Daarnaast volgt ze
de informatieve bijeenkomsten die bij het project horen. (T. Bijwaard,
persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)
Eline Klootsema-Nieborg is een pleegmoeder die ten tijde van het onderzoek
drie pleegkinderen opvangt en verschillende dieren heeft waarmee deze
kinderen interacteren, waaronder drie katten. Zij kan hierdoor het effect van
katten op pleegkinderen zien, het effect van pleegkinderen op katten en het
verschil tussen katten en andere dieren in deze situatie. Ook heeft zij een MBO
dieropleiding gedaan. (E. Klootsema- Nieborg, persoonlijke communicatie 18
maart 2016)

Er is er een informed consent gemaakt, dat door de respondenten ondertekend is voordat het interview
is afgenomen. Dit informed consent is te vinden in bijlage I.
Informatie verkregen door middel van interviews
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.1.“Wat zijn de behoeften van de kat?” zijn de volgende data
verzameld door middel van interviews:
- huisvesting en verzorging: informatie over sociaal gedrag, verrijking en beweging zal inzicht geven
op wat juiste huisvesting voor katten is. Juiste huisvesting en verzorging zijn nodig om aan de
primaire behoeftes van de kat te voldoen;
- voeding: door middel van informatie betreffende de werking van het verteringstelsel en de nutriënten
behoeften van de kat, wordt bepaald wat de voedingsbehoeften van de kat zijn wat een deel van het
antwoord op subvraag 1.1 geeft.
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.2. “Wat voor signalen geeft de kat?” zijn de volgende data
verzameld door middel van interviews:
- temperament: temperament en onderlinge verschillen hierin kunnen een grote invloed hebben op de
kwaliteiten van de kat als zorgdier;
- gedrag: hier wordt het complete spectrum van soorteigen gedragingen benoemd, voor zowel het
selecteren als het inzetten van een kat als zorgdier is voldoende kennis hierover essentieel;
- leervermogen: het leervermogen heeft invloed op de kwaliteiten van de kat als zorgdier;
- gezondheid: hier wordt gekeken naar de kenmerken van een gezonde kat, de kenmerken van een
zieke kat, de body condition score, verwondingen en aandoeningen, zoönosen, erfelijke aandoeningen
en schadelijke raskenmerken en ingrepen en handelingen. Aangezien deze informatie noodzakelijk is
voor het goed verzorgen van de kat als zorgdier.
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.3.“Wat zijn de huidige ervaringen met het inzetten van de kat
als zorgdier?” zijn de volgende data verzameld door middel van interviews:
- Balans tussen werk en rust: om inzicht te krijgen in wat een goede ‘werkdag’ voor een kat inhoudt en
wat verkeerde inzet is en de gevaren hiervan, worden deze punten onderzocht;
- verzorging en voeding: de oorzaken en gevaren van verkeerde verzorging en voeding door inzet,
deze informatie kan gebruikt worden om deze problematiek te verminderen of te voorkomen;
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- gezondheid: de huidige ervaringen met gezondheid en zoönosen kunnen belangrijke inzichten bieden
met de kat als zorgdier;
- gedrag en leervermogen: dit zijn punten die direct invloed hebben op de kwaliteiten van de kat als
zorgdier;
- de kwaliteiten van de kat: de mogelijke positieve effecten van katten op mensen zijn deels al
onderzocht, ervaringen van betrokkenen zullen deze waarschijnlijk aanvullen.
Om antwoord te krijgen op subvraag 1.4.“Wat zijn de randvoorwaardes bij het inzetten van de kat als
zorgdier?” worden de volgende data verzameld door middel van interviews:
- Het kiezen van een geschikte kat: informatie over factoren die meegenomen moeten worden bij het
selecteren van een kat om als zorgdier in te zetten, hieronder vallen onder andere, ras, achtergrond,
leeftijd en karaktereigenschappen.

2.4 Verwerken/analyseren van de data
De data die verkregen zijn uit de interviews zijn verwerkt om deze bruikbaar te maken voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen in het resultaten hoofdstuk van de scriptie en voor het
schrijven van het hoofdstuk ‘‘De kat’’ in het Handboek Dieren in de zorg. Om het te verduidelijken is
bij elke stap een fictief voorbeeld uitgeschreven. Het verwerken van de interviews is gedaan via de
volgende stappen:
Voorbeeld origineel deel tekst:
uhm ja uhm en Tommie die krapte mevrouw heel gemeen maar het was niet bedoeld maar mevrouw
van der Beek trok aan zn staart snap je, ik gaf Tommie wat snoepjes om hem gerust te stellen. Daarna
heeft mevrouw van der Beek uh haar handen ja gewassen.
Stap 1
Als eerste zijn de interviews uitgetypt, eerst letterlijk. Vervolgens zijn de ”ehhhh” en “uhm” stukken
en dergelijke eruit gehaald om begrijpelijke tekst te krijgen.
Voorbeeld stap 1
Tommie krapte mevrouw van der Beek heel gemeen, maar het was niet bedoeld. Maar mevrouw van
der Beek trok aan zijn staart. Ik gaf Tommie wat snoepjes om hem gerust te stellen. Daarna heeft
mevrouw van der Beek haar handen gewassen.
Stap 2
Vervolgens heeft de eerste ordening in informatie-eenheden plaatsgevonden. Hierbij zijn
onbelangrijke delen bijvoorbeeld: “wilt u nog koffie?”, weggelaten. Eén informatie-eenheid wordt een
fragment genoemd. Er is beoogd dat elk fragment één onderwerp bevat, hiervoor zijn sommige zinnen
opgesplitst en andere stukken samengevoegd. Het is belangrijk dat de betekenis van de tekst niet
verandert bij het fragmenteren. Tijdens deze stap zijn de fragmenten genummerd, het eerste getal van
het fragment is het interviewnummer, het tweede getal is welk fragment het is binnen het interview,
fragment 1.1 is dus het eerste fragment van het eerste interview.
Voorbeeld stap 2
Tabel 3 voorbeeld stap 2

Fragmentnummer Fragment
1.1
Tommie krapte mevrouw van der Beek heel
gemeen, maar het was niet bedoeld. Maar
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mevrouw van der Beek trok aan zijn staart. Ik gaf
Tommie wat snoepjes om hem gerust te stellen.
Daarna heeft mevrouw van der Beek haar handen
gewassen.
Stap 3
De volgende stap is het reduceren van de data, waardoor het makkelijker is de relevante informatie te
vinden. Hierbij zijn de fragmenten gelabeld, ook wel open coderen genoemd. Dit is het typeren van
een fragment in één of enkele trefwoorden. De onderzoeker zorgt ervoor dat de woorden niet anders
geïnterpreteerd worden, om te voorkomen dat de betekenis mogelijk verandert wordt. Alle gebruikte
labels en de omschrijving hiervan zijn te vinden in bijlage II.
Voorbeeld stap 3
Tabel 4 Voorbeeld stap 3

Fragmentnummer Fragment
1.1
Tommie krapte mevrouw van der Beek
heel gemeen, maar het was niet
bedoeld. Maar mevrouw van der Beek
trok aan zijn staart. Ik gaf Tommie wat
snoepjes om hem gerust te stellen.
Daarna heeft mevrouw van der Beek
haar handen gewassen.

Label
Risico’s
Voeding
Obesitas
Zoönosen
Hygiëne

Stap 4
De volgende stap die genomen is, is het ordenen van de labels. Bij deze stap zijn labels samengevoegd
en synoniemen verwijderd, dit is te zien in voorbeeld stap 4.1. De fragmenten zijn gegroepeerd op
basis van label, niet op basis van respondent, om hier duidelijkheid in te houden is het
respondentennummer naast het fragment weergeven. In voorbeeld stap 4.2 is dit te zien.
Voorbeeld stap 4.1
Tabel 5 Voorbeeld stap 4.1

Gehouden labels
Risico’s
Voeding
Zoönosen
Hygiëne

Verwijderde labels
Obesitas

Voorbeeld stap 4.2.
Label Risico’s
Tabel 6 Voorbeeld stap 4.2

Fragmentnummer
1.1

1.6

fragment
Tommie krapte mevrouw van der Beek heel gemeen, maar het
was niet bedoelt. Maar mevrouw van der Beek trok aan zijn
staart. Ik gaf Tommie wat snoepjes om hem gerust te stellen.
Daarna heeft mevrouw van der Beek haar handen gewassen.
Iemand liet de deur openstaan en Tommie rende de gang op.
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Stap 5
Vervolgens is de intersubjectiviteit van de labels vastgesteld. Hierbij is beoogd om ervoor te zorgen
dat de labels zo objectief mogelijk zijn. Dit is gedaan door de fragmenten en labels door twee
onderzoekers te laten maken. Aangezien dit niet op schrift is gedaan wordt hier geen voorbeeld
weergegeven.
Stap 6
Daarna is er axiaal gecodeerd. Dit houdt in dat de labels zijn onderverdeeld in categorieën, dit om
makkelijker de juiste informatie te vinden tijdens het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In
bijlage III zijn de axiaal gecodeerde labels te vinden. Een voorbeeld hiervan is de categorie houding,
het aantal keer dat het label voorkwam is in getallen achter het label weergegeven.
Voorbeeld stap 6
Houding
Houding cliënt: 7
Houding eigenaar zorgkat: 8
Houding familie cliënt: 1
Houding personeel: 9
Houding zorginstelling: 4
Stap 7
Tot slot is er met behulp van deze geordende informatie conclusies getrokken die deels antwoord
gaven op de onderzoeksvraag. (Baarda B. , 2009)
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3. Resultaten
In dit hoofdstuk worden alle resultaten beschreven. Ten eerste worden de behoeften van de kat
benoemd, daarna wordt in subvraag twee de signalen van de kat beschreven. In subvraag drie worden
de huidige ervaringen van de inzet van de kat als zorgdier omschreven en tot slot worden in subvraag
vier de randvoorwaarden beschreven.

3.1 Behoeften van de kat
Om tot de beantwoording van de subvraag ‘Wat zijn de behoeften van de kat?’ te komen, worden de
volgende onderwerpen behandeld: geschiedenis, rassen, natuurlijk gedrag, huisvesting, verzorging en
voeding.
3.1.1. Geschiedenis van de kat en de verschillende kattenrassen
In deze paragraaf wordt er gekeken naar de geschiedenis van de kat en de verschillende rassen die in
de loop der jaren zijn ontstaan. Kennis van de achtergrond van de diersoort vormt een basis die nodig
is voor het begrijpen van de kat als huisdier en als zorgdier.
Geschiedenis van de gedomesticeerde kat
De afstamming van de gedomesticeerde kat (Felis sylvestris catus) vanuit de wilde katten wordt nog
niet compleet begrepen, echter, om het gedrag van gedomesticeerde katten goed te begrijpen is de
relatie tussen deze gedomesticeerde dieren en hun wilde voorouders cruciaal. De reden hiervoor is dat
soort-specifieke gedragspatronen een erfelijk component hebben en hierdoor tussen diersoorten
onderling vergeleken kunnen worden, net als bijvoorbeeld de vorm van de schedel. Het is
waarschijnlijk dat men meer inzicht kan verkrijgen in het gedrag van de gedomesticeerde kat wanneer
dit bestudeerd wordt in vergelijking met het gedrag van verwante niet gedomesticeerde soorten, dan de
gedomesticeerde kat alleen. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) In tabel drie staat de taxonomie van
de kat weergeven.
Tabel 7 Taxonomie van de kat

Rijk
Stam
Klasse
Orde
Familie
Geslacht
(Masterson, 2007)

Animalia
Chordata
Mammalia
Carnivora
Felidae
Felis

Er wordt gedacht dat alle levende soorten in de huidige kattenfamilie, afstammen van het Aziatische
genus Pseudaelurus die ongeveer elf miljoen jaar geleden leefde. De kleinere kattensoorten die in de
huidige tijd leven zijn ontstaan door migraties van Azië naar Europa, vervolgens naar Noord en Zuid
Amerika en door omgekeerde migraties. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Er is nu consensus dat de wilde kat Felis silvestris de enige voorouder is van alle gedomesticeerde
katten (Faure & Kitchener , 2009). Uitzonderingen hierop zijn recente hybridisaties met andere
kattensoorten waaruit sommige kattenrassen zijn ontstaan (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).
Door middel van recent DNA bewijs kan de F. Silvestris onderverdeeld worden in zes types:
-De Europese wilde kat F. s. silvestris;
-de Nubische kat F. s. lybica;
-de Aziatische wilde kat F. s. ornata;
-de Zuid-Afrikaanse wilde kat F. s. cafra;
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-de Chineese bergkat F. bieti. (Driscoll, et al., 2007)
Van al deze types kan de F. s. Lybica zich het beste aanpassen aan het leven bij en in menselijke
nederzettingen, (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).
Het eerste contact tussen katten en mensen is bijna zeker ontstaan door het opslaan van graan door
mensen. De eerste graanopslagen werden ongeveer 12.500-11.500 jaar geleden gebouwd, deze trokken
verschillende soorten knaagdieren aan. Deze hoge concentraties van kleine prooidieren zou zowel
kleine roofdieren als wilde katten aangetrokken hebben. Sommige hiervan zullen door toeval beter
aangepast zijn geweest voor het leven in de nabijheid van de mens en tam geworden zijn. Een
kattengraf van circa 9500 jaar geleden in Cyprus, een eiland zonder wilde katten populatie, wijst erop
dat gehouden katten met opzet vervoerd zijn naar nieuwe centra van beschaving.
De eigenlijke domesticatie van katten is waarschijnlijk begonnen in Egypte, ongeveer 4000 jaar
geleden. Er zijn stoffelijke overschotten van katten gevonden in Egyptische graven van die periode.
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) Egyptische beelden en schilderijen vanaf 3600 jaar geleden
vormen cruciaal bewijs van de gedomesticeerde status, katten worden afgebeeld terwijl ze veel
activiteiten, zoals eten en jagen, delen met mensen. (Serpell, 2000)
In die tijd was de economie van Egypte grotendeels gebaseerd op graan, de kunde van de kat in het
beperken van uitbraken van grote hoeveelheden graan etende knaagdieren, is mogelijk aanzet geweest
voor het aanmoedigen van de populatie, mogelijk door bijvoeren of het beschermen van nestplaatsen.
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
In de moderne tijd is de kat over de hele wereld verspreid, maar zijn er duidelijke verschillen tussen
landen (Turner & Bateson, Why the cat?, 2000). Katten zijn het populairst in Noord-Amerika en het
westen van Europa, maar ook buiten deze gebieden zijn er landen waar katten geliefd zijn, met name
Israël, Indonesië en Algerije. De mate waarin dit voornamelijk huiskatten of voornamelijk verwilderde
katten zijn verschilt aanzienlijk per land. De groeiende verstedelijking lijkt gunstiger te zijn voor
katten dan voor honden. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
In termen van gedrag, heeft domesticatie waarschijnlijk minder invloed gehad op de kat dan op alle
andere gedomesticeerde zoogdieren. Het samenleven met mensen heeft weinig veranderd in de
natuurlijke gedragspatronen van de kat. Voorbeelden van gedragspatronen die gedomesticeerde katten
nog volledig en functioneel uitvoeren zijn: partnerselectie, baltsgedrag en jachtgedrag. Volwassen
katten gebruiken met een aanzienlijk effect het jachtgedrag wat zij als kitten al leren, bij bijvoorbeeld
honden worden vaak nog delen van het jachtgedrag uitgevoerd, maar niet meer het complete patroon.
Op de raskatten met een stamboom na, hebben mensen geen volledige controle over het seksuele
gedrag van katten, dieren die niet geneutraliseerd zijn kunnen vaak zelf hun partner kiezen. Dit is
mogelijk een reden dat wat meer ‘’wilde’’ karaktertrekken behouden blijven. (Bradshaw, Casey, &
Brown, 2012) Raskatten maken slechts een klein deel uit van de totale populatie, van 6-8% in het
Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland en de Verenigde Staten tot 23% in stedelijk Australië. (Hart B.
L., 1979) (Takeuchi & Mori , 2009)
Kattenrassen
In 2014 waren er 2,6 miljoen katten aanwezig in Nederland. Katten worden vooral gehouden in
gezinnen waar kinderen wonen. Van de 2.615.000 katten die in Nederland wonen zijn er 182.000 met
een stamboom. (Faculiteit Diergeneeskunde , 2015)
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Er zijn ter wereld 44 officieel erkende kattenrassen. In Bijlage IIII ‘Categorisatie van erkende
kattenrassen’ zijn alle kattenrassen genoemd en gecategoriseerd in vier categorieën (Fédération
Internationale Féline, z.d. ). Per jaar worden er in Nederland 6.900 raskittens geboren. De populairste
kattenrassen in Nederland zijn de: Ragdoll, Noorse boskat, Britse korthaar, Oosters korthaar en Main
Coon. (Faculiteit Diergeneeskunde , 2015)
3.1.2. Juiste huisvesting en verzorging van de kat
Om een goede inschatting te maken of een kat verantwoord ingezet wordt of kan worden, is het
belangrijk om de essentiële basiskennis over de huisvesting en verzorging van de kat te hebben. Deze
informatie word in het onderstaande hoofdstuk beschreven.
Huisvesting
Om de soortspecifieke gedragingen van de kat te stimuleren, het aanpassingsvermogen te verbeteren
en abnormaal gedrag te verminderen wordt omgevingsverrijking ingezet. Dit valt op te delen in
verschillende soorten verrijking; namelijk, verrijking met voedsel, sociale verrijking, cognitieve
verrijking, verrijking met speeltjes, zintuigelijke verrijking en fysieke omgevingsverrijking. (Sweere
& Bijvoets, 2016a)
Verschillende soorten verrijking
Voedselverrijking verbetert het fysieke welzijn van katten, bij te dikke katten zorgt het voor
gewichtsverlies. Veel katten krijgen twee keer per dag brokjes aangeboden in een bakje. Deze wijze
van voeren sluit niet aan op het natuurlijke eetgedrag van een kat, wat kan leiden tot abnormaal
gedrag. Het vaker per dag kleine beetjes voer geven sluit beter aan op de behoeftes van de kat. Voor
stimulatie van natuurlijk gedrag kunnen bijvoorbeeld de brokjes verstopt worden, of kan er gebruik
maken van voerpuzzels. (Sweere & Bijvoets, 2016a)
Sociale verrijking kan opgesplitst worden in twee vormen, sociaal contact met soortgenoten en sociaal
gedrag met andere diersoorten en mensen.
Katten leven onder bepaalde omstandigheden in groepen en voeren binnen deze groepen sociaal
gedrag uit, bijvoorbeeld samen slapen. Voor goed gesocialiseerde katten kan contact met soortgenoten
goed zijn voor het welzijn. Hiervoor geldt wel dat er voldoende verschillende plekken moeten zijn
voor voedsel, water, slapen en schuilen om te voorkomen dat hier competitie ontstaat. Verwante katten
vertonen meer sociaal gedrag naar elkaar dan dieren die dit niet zijn, het zou kunnen dat katten die
familie zijn meer baat hebben bij elkaars gezelschap dan katten die niet verwant zijn.
Wanneer katten goed gesocialiseerd zijn naar mensen, kunnen ze voordeel halen uit contact met
mensen. Het verschilt per kat of ze voorkeur hebben voor interacties als bijvoorbeeld aaien of spelen.
Een consequente en voorspelbare manier van handelen vanuit de mens heeft een positieve invloed op
de kat-mens relatie.
Ook bij het contact met andere diersoorten is een goede socialisatie belangrijk, beide dieren dienen
goed aan elkaar gewend te zijn. De manier waarop de dieren aan elkaar geïntroduceerd worden heeft
ook veel invloed. (Sweere & Bijvoets, 2016a)
Cognitieve verrijking is een mentale stimulatie van de kat, namelijk trainen. Naast de mentale
stimulatie die dit biedt, bevordert het de band tussen de trainer en de kat. (Sweere & Bijvoets, 2016a)
Ook kan de kat bijvoorbeeld leren om het reismandje zelf in te gaan, wat het minder stressvol maakt
en hiermee ook het welzijn verbetert (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e V, 2011).
Bij het gebruik van verrijking met speeltjes treedt snel gewenning op, om dit te voorkomen kunnen de
speeltjes regelmatig afgewisseld worden. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de invloed van
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speeltjes op het welzijn en het gedrag van katten. Wel lijkt het dat speeltjes waarbij alle onderdelen
van het jachtgedrag gestimuleerd worden, favoriet zijn bij katten. (Sweere & Bijvoets, 2016a) Extra
verrijking kan aangeboden worden door bijvoorbeeld speelgoedmuisjes of balletjes (Hart & Hart,
2013).
Visuele verrijking, bijvoorbeeld een raam waardoor een kat naar een stimulerende omgeving kan
kijken, blijkt voor katten ook een toegevoegde waarde te hebben. Het kijken van televisie, met name
beelden van kleine prooidieren of katten in positieve situaties, is mogelijk ook een vorm van
verrijking. Het is echter nog onduidelijk of het zien van interessante dingen zonder erbij te kunnen
komen frustrerend is voor de kat, dat maakt het moeilijk te bepalen wat de invloed op het welzijn is.
Een andere vorm van verrijking is met behulp van geuren, met name kattenkruid werkt bij sommige
katten een sterke reactie op. Kattengras is tevens een vorm van verrijking. (Sweere & Bijvoets, 2016a)
Onder fysieke omgevingsverrijking vallen bijvoorbeeld krab- en klimmogelijkheden, om onder andere
het juiste gebruik van spieren te stimuleren. Ook verstopplekken en rustplekken in de hoogte zijn
vormen van verrijking voor katten. Hiernaast kan gedacht worden aan slaapplekken met een goede
ondergrond, de voorkeur van katten ligt bij materialen die een constante temperatuur houden,
bijvoorbeeld geweven stoffen en polyester fleece. Controle over de omgeving is belangrijk voor de
kat, hiervoor zijn ontsnappingsmogelijkheden nodig, bijvoorbeeld een deur die op een kier staat, hoge
plekken of verstopplaatsen. (Sweere & Bijvoets, 2016a) Een krabpaal is ook een plek waar de kat een
deel van zijn natuurlijke gedrag van het markeren van zijn territorium kan uiten, namelijk het krabben
(Hart & Hart, 2013).
Veiligheid
In het leven van de kat zijn verschillende gevaren, deze dienen zoveel mogelijk in de gaten te worden
gehouden en verminderd te worden om de veiligheid van de kat te waarborgen. Hierbij kan in huis
gedacht worden aan bijvoorbeeld openstaande klapramen, kokend water, wasmachine en
droogtrommel, strijkijzer en giftige kamerplanten. Buiten dienen zich ook gevaren aan, hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan giftige materialen, auto’s, vijvers, tuinafval en giftige bomen,
struiken en tuinplanten. (Moore , 2010)
Het naar buiten laten van een kat heeft zowel voordelen als nadelen ten opzichte van het permanent
binnen houden. Deze worden in de onderstaande opsomming weergeven.
Voordelen van buiten laten, ten opzichte van binnen houden
- Buiten kan de kat zijn natuurlijke gedrag vertonen door bijvoorbeeld te jagen of zijn territorium te
markeren (M. de Jong, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016) (Sweere & Bijvoets, 2016a).
- Omdat de buitenomgeving telkens veranderd, worden katten hier continu gestimuleerd en
uitgedaagd. (Sweere & Bijvoets, 2016a).
Nadelen van buiten laten, ten opzichte van binnen houden
- De veiligheid van de kat kan slechter tot niet gewaarborgd worden en in gevaar gebracht worden
door bijvoorbeeld auto’s (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016).
- Indien katten buiten komen is er een hoger risico op het oplopen van ziekteverwekkers. Deze
ziekteverwekkers geven vervolgens bij (intensief) contact met de mens kans op het oplopen van een
zoönose (M. de Jong, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016).
- In een omgeving waar veel katten leven kan het naar buiten gaan tot spanning en het vechten met
andere katten leiden (Sweere & Bijvoets, 2016a).
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Afhankelijk van de situatie moet de beste keuze gemaakt worden.
Verzorging
In het onderdeel verzorging wordt eerst de levensfases van de kat uitgelegd, vervolgens wordt er
informatie gegeven over de socialisatie en wordt er uitgelegd wanneer een kitten eraan toe is om naar
een nieuwe eigenaar te gaan. Dan komen het vaccineren, ontwormen en ontvlooien aan bod. Tot slot
wordt er dieper in gegaan op de ziektes die een kat kan oplopen, ectoparasieten, endoparasieten en
zoönosen.
Socialisatie fases
Bij het socialiseren van een kitten is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de
verschillende fases van de ontwikkeling van kittens. Eerst is de prenatale fase, de prenatale fase vindt
plaats voor de geboorte van het kitten (Bijvoets & de Keizer , 2016). De neonatale fase is de eerste
twee weken na de geboorte. Tijdens deze fase zijn veel van de zintuigen nog niet volledig ontwikkeld
en is het kitten compleet afhankelijk van zijn moeder. Het kitten brengt bijna al zijn tijd door met
drinken en slapen. (Bijvoets & de Keizer , 2016) Dan komt de overgangsperiode, de overgangsperiode
omvat de tweede en derde week uit het leven van het kitten, hierin openen de oren en ogen zich
(Bijvoets & de Keizer , 2016).
Vanaf de leeftijd van ongeveer drie weken, begint voor de socialisatie de meest belangrijke periode.
Dit is de primaire socialisatieperiode, deze duurt tot de leeftijd van zeven tot negen weken. Voor
dieren is het belangrijk om tijdens deze periode ervaringen op te doen met omgevingsprikkels en
sociale vaardigheden, als dit niet gebeurt lopen ze een groter risico op het ontwikkelen van angst.
Tijdens deze periode is de nieuwsgierigheid van het kitten groter dan de angst, die in deze fase geremd
is. Doordat het kitten sneller herstelt van schrikervaringen, leert hij dat bepaalde dingen niet zo eng
zijn. Ook leert het kitten om andere katten en ook andere diersoorten te accepteren, waaronder de
mens. (Bijvoets & de Keizer , 2016) Na deze periode neemt hun aanpassings- en herstel vermogen af
en neemt de neiging om angstig te reageren op nieuwe dingen toe (Yin, 2009). Na de primaire
socialisatieperiode volgt de secundaire socialisatieperiode, deze vind plaats wanneer het kitten acht à
negen, tot veertien à zestien weken oud is. De sociale vaardigheden worden nog verbeterd in deze
periode en kittens die nog niet voldoende gesocialiseerd zijn kunnen in deze periode nog
gesocialiseerd worden. Ze reageren wel angstiger waardoor dit op een meer gedoseerde wijze moet
gebeuren. (Bijvoets & de Keizer , 2016)
Socialisatie en probleemgedrag
Wanneer er tijdens de socialisatieperiodes dingen misgaan kan dit het gedrag van de kat op volwassen
leeftijd beïnvloeden. Door te weinig, of een traumatiserende blootstelling aan bepaalde prikkels kan de
kat later ernstige angstgedragingen vertonen. Wanneer kittens als ze twee weken oud zijn bij hun
moeder worden weggehaald, ontwikkelen ze fysieke, emotionele en gedragsmatige problemen.
Wanneer het met de hand grootbrengen van kittens noodzakelijk is, moeten kittens met nest- of
leeftijdsgenootjes opgroeien om problemen zoals spelagressie te voorkomen. (Bijvoets & de Keizer ,
2016)
Wanneer kan een kitten naar een nieuwe eigenaar?
Het is belangrijk dat het kitten beschermd is tegen ziektes door middel van een inenting voor hij naar
zijn nieuwe eigenaar verhuist (Sweere Y. , Bijvoets, Teygeler, & van der Waa, 2011). In de eerste
weken van zijn leven krijgt het kitten voornamelijk via de eerste moedermelk antistoffen om hem te
beschermen tegen infectieziekten (Pasteret, Griebel, Bazin, & Govaerts, 1998). Het inenten van het
kitten kan bijdragen aan de bescherming tegen een aantal ernstige ziektes. In Nederland is het inenten
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mogelijk vanaf een leeftijd van acht à negen weken, hierna duurt het nog twee weken voor de inenting
goede bescherming biedt.
In Nederland is de wettelijke minimumleeftijd voor het scheiden van kittens van hun moeder zeven
weken, dit is echter geen ideale leeftijd om dit te doen. De omgeving waar het kitten heen gaat telt mee
in de afweging. Als in deze nieuwe omgeving nog een kitten of andere sociale katten zijn zou een
leeftijd van tien weken ideaal kunnen zijn. Hij is dan nog goed in staat om zich te herstellen en aan te
passen, en heeft door de inentingen voldoende afweer. (Sweere Y. , Bijvoets, Teygeler, & van der
Waa, 2011)
Vaccinaties en ontworming
Kittens zijn de eerste levensweken beschermd door de maternale immuniteit van de moeder tot dat de
kittens ongeveer vijf weken oud zijn (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, z.d.
). Na de leeftijd van vijf weken houdt deze bescherming op, maar de nog aanwezige antistoffen zorgen
er voor dat ’vaccinaties nog niet werken, vanaf ongeveer acht weken werken de meeste vaccinaties en
is het mogelijk om het kitten te vaccineren (Egberink, De Grondelle, & Janssens, 2005).
De kat dient verschillende vaccinaties te krijgen. De kat wordt ten eerste ingeënt tegen kattenziekte.
het kitten dient met negen en twaalf weken ingeënt te worden tegen kattenziekte, zodra de kat één jaar
oud is dient de eerste hervaccinatie gegeven te worden. De inenting tegen kattenziekte werkt 36
maanden, daarom dienen de opvolgende vaccinatie om de drie jaar te zijn.
(European Advisory Board on Cat Diseases , 2010)
Daarnaast hoort de kat ingeënt te worden tegen niesziekte, het kitten krijgt zijn eerste inenting met 9
weken, daarna dient er een tweede inenting op 12 weken te worden gegeven. Dit is om te zorgen dat
de vaccinatie werkt (Egberink, De Grondelle, & Janssens, 2005). Daarna dient de kat voor niesziekte
ingeënt te worden met 12 maanden. De inenting tegen niesziekte werkt 12 maanden, daarom dient de
niesziekte inenting elk jaar herhaald te worden. (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische
Informatie, z.d. ) (Egberink, De Grondelle, & Janssens, 2005)
Naast het inenten dient de kat ook vier maal per jaar ontwormd te worden (Veterinair Parasitologisch
Laboratorium het woud , z.d. ). Ook moet de kat preventief ontvlooid worden, hoe vaak dit moet is
afhankelijk van het gebruikte middel, (M. de Jong, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016) vaak is
dit twee keer per jaar. Bij ontvlooien en ontwormen dienen de gebruiksaanwijzingen goed gelezen te
worden, om zo de veiligheid van de kat te waarborgen.
Ectoparasieten
Ectoparasieten zijn parasieten die op de kat leven, in plaats van in de kat. De kat kan last hebben van
verschillende ectoparasieten, in de onderstaande tabel, tabel 4, staan de verschillende ectoparasieten
genoemd, hun effect op de kat en hun effect op de mens.
Tabel 8 Ectoparasieten die een kat kan krijgen, het effect van deze ectoparasieten op de kat en effect bij de mens als deze
de ectoparasieten heeft overgenomen van de kat

Ectoparsieten
Vlooien

Effect kat
Door het bijten van de vlooien krijgt de
kat jeuk, dit zorgt voor extra lik- en
krabgedrag. Uiteindelijk kan de huid van
de kat geïrriteerd raken en vacht verliezen.

Effect mens
De vlo veroorzaakt bij de mens
kleine rode bultjes en jeuk.
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)
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Oormijten

Schurft

Cheyletiella

Teken

(Veterinair Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)
Oormijt veroorzaakt jeuk in de oren van
de kat, krabt deze vaak zijn oor of schudt
hij zijn kop, dan kan er oormijt aanwezig
zijn.
(Veterinair Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)
De mijt genaamd de demodex mijt kan
demodicosis of demodex schurft
veroorzaken. Dit zijn kleine mijtjes die in
de talgkliertjes en haarzakjes van de huid
van de kat leven. Een kat die hiermee
besmet is heeft vaak over het lichaam
verspreid kale plekken, rondom de kop en
de nek ontstaan de meeste plekken.
(Veterinair Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)
Cheyletiella is een mijtinfectie, deze
mijtinfectie is te zien door grote
hoeveelheid huidschilfers. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium 'Het Woud',
z.d.)
Indien de kat veel teken heeft die zich
vastgebeten hebben op het lichaam kan dit
bloedarmoede veroorzaken, aangezien een
teek 100 maal zijn eigen gewicht kan
opzuigen aan bloed. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium 'Het Woud',
z.d.)

De oormijt geeft de mens jeuk.
Daarnaast reageert het oor door de
celdeling sneller te laten verlopen,
het oor zwelt op en produceert
meer oorsmeer. (Mens en
gezondheid, 2016)
Schurft wordt overgedragen indien
een eigenaar veel contact heeft
gehad met een huisdier dat schurft
heeft. (Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)

Cheyletiella is een zoönose en
veroorzaakt bij de mens jeuk met
rode bultjes meestal rond de romp
en armen. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium 'Het
Woud', z.d.)
Teken kunnen de ziekte van Lyme
bij zich dragen en overdragen op
de mens door zich in de huid te
vestigen. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium 'Het
Woud', z.d.)

De parasieten in tabel 4 kunnen een negatief effect hebben op zowel de kat als de mens, hierom dient
de dierbegeleider goed in de gaten te houden of de kat of mensen die in contact komen de genoemde
verschijnselen vertonen. Indien dit het geval is dient er actie ondernomen te worden, dit kan door de
kat door een dierenarts te laten behandelen en de mens door een dokter.
De kat kan in zijn leven besmet raken met verschillende soorten wormen, in het onderstaande stuk
wordt per wormsoort uitgelegd wat de wormbesmetting betekent voor de kat en of de besmetting
overdraagbaar is op de mens en de effecten hiervan op de mens. In de onderstaande tabel, tabel 5,
staan alle endoparasieten die in de kat kunnen leven genoemd en het effect wat deze hebben op de kat
en op de mens.
Tabel 9 Endoparasieten die een kat kan krijgen, het effect van deze endoparasieten op de kat en effect bij de mens als
deze de endoparasieten heeft overgenomen van de kat

Endoparasieten
Spoelwormen (Toxocara)
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)

Effect kat
Bijna elke kat raakt in zijn
leven besmet met spoelworm.
In de meeste gevallen
ontwikkelen er zich geen
symptomen. De kat krijgt wel

Effect mens
De mens kan zich infecteren
met de spoelworm door in
contact te komen met
bijvoorbeeld aarde of
kattenontlasting dat besmet is.
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symptomen wanneer het om
een zware infectie gaat. In dit
geval kan de kat een doffe
vacht en opgezette buik
krijgen, ook kan er
gewichtsverlies plaatsvinden.
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)

Kattenlintworm (Taenia
taeniaeformis) (Lintworm.net,
z.d )

Haakworm (Acanthocephala)
(Dier en natuur, 2011)

Coccidiose (Coccidia Isospora
spp) (Kittenopvangtips, z.d. )

Toxoplasmose (Toxoplasma
gondii) (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium

Een lintworm vestigt zich aan
de zijwand van de darm door
middel van zuignapjes. In de
ontlasting, rond de anus of op
plekken waar de kat vaak ligt
kunnen wormpjes gevonden
worden, dit zijn segmenten. De
lintworm bij de kat kan jeuk
rondom de anus veroorzaken
maar is vaak symptoomloos.
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)
Een haakworm is een worm die
met de blote oog bijna niet te
constateren is. De haakworm
haakt zich vast aan de
darmwand, hierdoor ontstaan
kleine bloedingen. De eitjes
van de haakworm kunnen
worden gevonden in de
ontlasting. Afhankelijk van de
grote van de infectie kan dit
zorgen voor chronisch
bloedverlies, diarree en
vermagering. Indien de kat een
grote infectie van haakwormen
heeft kan er bloedarmoede
ontstaan waaraan hij
uiteindelijk kan overlijden.
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)
Deze ééncellige parasiet kan in
de darmwand van de kat leven.
Coccidiose veroorzaakt bij de
kat vaak diarree. De parasiet
wordt meestal bij kittens
aangetroffen en kan in het
geval van een ernstige infectie
dodelijk zijn. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)
Toxoplasmose is een ééncellige
parasiet waar de meeste katten
geen symptomen van krijgen.

(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)
Bij besmetting zijn de meest
belangrijke verschijnselen
vergelijkbaar met de griep,
buikpijn, koorts en
kriebelhoest. Ernstigere
problemen kunnen ontstaan
maar zijn zeer zeldzaam.
(Apotheek `t Dwarsgat Elim,
z.d. )
Er zijn veel verschillende
soorten lintwormen, deze
verschillende soorten zijn ook
in verschillende mate
gevaarlijk voor de mens. De
vossenlintworm en
verschillende echinococcus
soorten kunnen de mens ernstig
ziek maken, al komen deze nog
amper voor in Nederland.
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)
De mens kan rechtstreeks
besmet worden wanneer er
haakwormlarven in contact
komen met blote huid. Op de
plek waar de larve is
binnengekomen in de huid
ontstaat jeuk en kruipsporen
van de larve. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)

Coccidia Isospora spp is
soortspecifiek.
(Kittenopvangtips, z.d. )

De mens krijgt door
toxoplasmose griepachtige
symptomen, dit is geen
29

'Het Woud', z.d.)

Giarda infectie (Giardia
lamblia) (Gardia, z.d. )

In sommige gevallen kan de
kat zachte ontlasting of diarree
krijgen. Wanneer een kat
algehele toxoplasmose heeft
ontwikkeld, zijn de longen,
darmen, lever en zenuwstelsel
van de kat aangetast, ook
kunnen er oogafwijkingen
ontstaan.
(Veterinair Parasitologisch
Laboratorium 'Het Woud', z.d.)

probleem zolang het
afweersysteem van de mens
goed functioneert. Zodra dit
niet zo is, bijvoorbeeld door
mensen die geïnfecteerd zijn
met het Hiv-virus zal
toxoplasmose zich in snel
tempo vermeerderen. Daarnaast
geeft toxoplasmose bij
zwangere vrouwen grote
problemen, als een vrouw
tijdens haar zwangerschap ziek
wordt kan de ontwikkeling van
de baby ernstig in gevaar
worden gebracht. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)
Een giardia infectie geeft bij
mensen vaak diarreeklachten.
Het is mogelijk dat de infectie
van mens op dier en van dier
op mens wordt overgebracht.
Indien een mens geïnfecteerd
is, is het waarschijnlijker dat
deze persoon is geïnfecteerd
door een ander persoon dan
door een dier. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)

Vele katten zijn geïnfecteerd
met een giardia infectie, maar
vaak worden zij hier niet ziek
van. In sommige gevallen
worden de katten ziek, de
symptomen zijn dan meestal
diarree en overgeven. In het
geval van langdurige
besmetting kan de kat
vermageren, in een slechtere
conditie komen wat kan lijden
tot de dood. (Veterinair
Parasitologisch Laboratorium
'Het Woud', z.d.)
Behalve de ecto- en endoparasieten zijn er nog meer ziektes die mens kan krijgen van de kat, deze
worden zoönosen genoemd. In bijlage VI vindt u de ziektes die de kat mogelijk kan overbrengen op de
mens, hoe deze overdracht mogelijk plaats kan vinden en wat gedaan kan worden ter preventie
hiervan.
Naast parasieten en zoönosen dient men ook rekening te houden met mogelijke allergieën. De
allergenen waardoor mensen die allergisch zijn voor katten gezondheidsklachten krijgen, worden
verspreid via onder andere lichaamsvloeistoffen zoals het speeksel. Vandaar dat naaktkatten nog
steeds allergische reacties kunnen opwekken. (M. Jong de, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016)
Het is belangrijk dat er voorafgaand aan de inzet, gecontroleerd wordt of er cliënten allergisch zijn om
allergische reacties te voorkomen.
3.1.3. Voedingsbehoeften van de kat
In deze paragraaf wordt er ingegaan op de fysiologie van het maagdarmkanaal. Er wordt dieper in
gegaan op het speeksel van de kat, de slokdarm, de maag, de dunne darm en de dikke darm. Daarnaast
is in figuur 1 een foto te zien van de verschillende organen van de kat, waaronder het
maagdarmkanaal.
Omnivoren hebben veel verschillende biochemische mechanismen voor het omzetten van nutriënten
vanuit zowel plantaardige als dierlijke bronnen, naar vormen die ze kunnen gebruiken. In vergelijking
hiermee hebben obligate carnivoren, zoals de kat, veel minder biochemische mechanismen. Hierdoor
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moeten zij veel nutriënten in een al bruikbare vorm binnenkrijgen, aangezien zij deze niet zelf kunnen
omzetten. Door de strenge specialisatie als vleeseter zijn bepaalde metabolische functies verloren
gegaan, hierdoor zijn katten niet in staat om alle nodige nutriënten uit een puur plantaardig dieet te
verkrijgen. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) Een op vlees gebaseerd dieet is rijk aan proteïnen en
vet, maar bevat veel minder koolhydraten dan een vegetarisch dieet. Naar schatting bestaat de energieinname van een verwilderde kat uit 52% proteïne, 46% vet en 2% koolhydraten. (Plantinga, Bosch, &
Hendriks, 2011)
Speeksel
Katten hebben geen amylase in hun speeksel (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012). Amylase is een
verteringsenzym die koolhydraten verwerkt, aangezien een kat geen koolhydraten nodig heeft is dit
niet nodig in de speeksel. Evenmin neemt de kat tijd voor het kauwen van voedsel, het gebit is perfect
ontworpen voor het afscheuren en doorslikken van voedsel (Hofve, 2012).
Slokdarm
Het voedsel komt vanuit de mond terecht in de slokdarm van de kat. Door de slokdarm, volgt het
voedsel een pad via de nek en borst, langs het hart naar de maag. De slokdarm bestaat uit spieren die
het voedsel voortduwen de maag in, via de sluitspier van de maag. De wanden van de slokdarm sluiten
in elkaar als er geen voedsel aanwezig is in de slokdarm. (Foster & Smith Educational Staff , z.d. )
Maag
De maag van de kat kan grote hoeveelheden voedsel opslaan tot dit voedsel verder gaat in het
verteringsproces. De maag heeft aan de binnenkant van de maag maagplooien, de maagplooien helpen
het voedsel verteren. Daarnaast wordt het voedsel verteerd door de verschillende zuren en enzymen
die in de maag van de kat zitten. (Foster & Smith Educational Staff , z.d. ) Een enzym die de maag
afscheidt is pepsine, dit breekt eiwitten af, waardoor het aminozuren worden. Deze aminozuren gaan
naar het bloed door de darmwand en cellen maken hier weer eiwitten van. (Dier en Natuur, 2007) Dit
is de eerste verteringsfase, zodra dit is gebeurd verlaat dit gedeeltelijk verteerde voedsel de maag door
het maagportier (Foster & Smith Educational Staff , z.d. ). In de maag worden ook de
ziekteverwerkers en bacteriën die meegekomen zijn met het eten gedood door het hoge gehalte
zoutzuur (ph 4 of 5) dat in de maag aanwezig is (Dier en Natuur, 2007). Het gedeeltelijk verteerde
voedsel komt terecht in de duodenum (twaalfvingerige darm). Het eten verlaat de maag binnen twaalf
uur nadat het gegeten is. (Foster & Smith Educational Staff , z.d. )
Dunne en dikke darm
De dunne darm is het langste orgaan van de kat, het is ongeveer 2 ½ keer de totale lengte van de kat.
De dunne darm zit tussen de maag en de dikke darm in (Foster & Smith Educational Staff , z.d. ). De
dunne darm zorgt ervoor dat het voedsel vermengd wordt met verteringsenzymen (Dier en Natuur,
2007). De dunne darm is ingedeeld in drie verschillende delen, namelijk de duodenum
(twaalfvingerige darm), de ileum (nuchtere darm) en de jejenum (kronkeldarm). De duodenum zit vast
aan de maag, galblaas en de alvleesklier en heeft een zeer belangrijke functie in de kat. De duodenum
zorgt er namelijk voor dat enzymen (Foster & Smith Educational Staff , z.d. ) en darmsappen met
bicarbonaat, een verteringsenzym (Dier en Natuur, 2007), uit de lever en de alvleesklier, voor de
spijsvertering van het voedsel, gemengd worden door het voedsel. (Foster & Smith Educational Staff ,
z.d. ) De duodenum laat de zuurgraad die in de maag omhoog ging, nu weer zakken door de stof
bicarbonaat, naar een neutrale graad (ph = 7). (Dier en Natuur, 2007) De ileum zit vol met
darmvlokken, deze darmvlokken doordringen het voedsel en nemen een groot oppervlak van de
voedingstoffen op. Vanuit de ileum gaat het voedsel over in de jejenum en vanuit daar gaat het voedsel
over in de dikke darm. De jejenum is bevestigd aan de dikke darm. In de jejenumwand worden
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vetzuren, glucose en aminozuren weer opgenomen. (Foster & Smith Educational Staff , z.d. )
Dichtbij de dunne darm ligt de pancreas, dit is een klier die twee verschillende functies heeft. Ten
eerste houdt het pancreas het bloedsuikergehalte op peil door middel van een hormoon, namelijk
insuline. De tweede functie van de pancreas is het aanmaken van hulpstoffen voor het verteren van
voedsel, via pancreassap wordt dit naar de dunne darm gebracht. De verteringsenzymen die het
pancreassap bevat zijn amylase, lipase en trypsine. Amylase zorgt ervoor dat koolhydraten worden
omgezet in glucose, lipase ondersteunt het verteren van vetzuren en vetten en trypsine ondersteunt de
vertering van eiwitten tot aminozuren. Gal wordt vanuit de lever afgezet in de dunne darm. De gal
zorgt ervoor dat er vetbolletjes ontstaan, hierdoor kan lipase, een enzym die vet-splitst, het verteren.
(Dier en Natuur, 2007)
De dikke darm verbind de dunne darm aan de anus. De grootste functie van de dikke darm is het
onttrekken van water uit de feces, hiermee wordt de hydratatieniveau van het lichaam van de kat gelijk
gehouden (Foster & Smith Educational Staff , z.d. ). Daarnaast haalt de dikke darm zouten uit de feces
(Dier en Natuur, 2007). Ook behoudt de dikke darm de feces tot deze het kattenlichaam kan verlaten.
In de dikke darm zijn protozoen (darmflora) en bacteriën aanwezig, deze verteren de resten van het
voedsel verder (Dier en Natuur, 2007). De dikke darm bestaat uit verschillende delen, waaronder de
blinde darm, het is onbekend wat de functie van de blinde darm is. Daarnaast is er de karteldarm, dit is
het langste gedeelte van de dikke darm. De dikke darm eindigt in het rectum, in het rectum wordt niets
meer in het bloed opgenomen, waarna de feces via de anus het lichaam verlaten. (Foster & Smith
Educational Staff , z.d. )
In figuur 1 wordt het complete maagdarmstelsel van de kat weergeven.

Figuur 1 Organen van de kat, waaronder het complete maagdarmstelsel van de kat (Wiggemans S. )

Patroonvorming van maaltijden
Katten passen hun activiteit aan, aan de beschikbaarheid van voedsel, zowel wanneer ze hier zelf voor
jagen als wanneer dit door de eigenaar wordt aangeboden. Wanneer het moeilijker wordt om voedsel
te verkrijgen, wordt er per maaltijd een grotere hoeveelheid voedsel gegeten. Dit is niet alleen een
reflectie van de vorige maaltijd, maar ook van de beschikbaarheid van eten over de afgelopen paar
dagen. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) Wanneer smakelijke voeding die niet muf wordt,
bijvoorbeeld brokjes, altijd beschikbaar is, zullen katten gemiddeld 12 tot 20 kleine maaltijden tot zich
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nemen, verspreid over de dag en de nacht (Mugford, 1977). De kat als huisdier is in staat om deze
patroonvorming aan te passen aan wat ze aangeboden wordt door hun eigenaar. Veel huiskatten
krijgen slechts twee of drie keer per dag eten, hoewel dit niet altijd meteen wordt opgegeten, wat het
aantal maaltijden kan vergroten tot pakweg vijf of zes. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Patroonvorming bij maaltijden is mogelijk één van de redenen voor het groeiende aantal katten dat
overgewicht heeft (German , 2006), aangezien het onbeperkt verkrijgbaar zijn van voedsel en het eten
van veel kleine maaltijden risicofactoren blijken te zijn (Russel, Sabin, Holt, Bradley, & Haper, 2000).
Het is tevens mogelijk dat sommige katteneigenaren het contact zoeken van hun kat, ten onrechte
interpreteren als bedelen om eten en hierdoor te hoge hoeveelheden erg smakelijk voer aanbieden
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).
In bijlage V De verschillende voedingstoffen in het dieet van de kat, wordt aanvullende informatie met
betrekking tot het juiste dieet voor een kat gegeven en word de rol van proteïnen, vetten, koolhydraten
mineralen en vitamines besproken.
Soorten voeding voor en nadelen
Voor de kat zijn er verschillende soorten voeding op de markt, namelijk: rauw vlees, blikvoer en droge
brokken. Aan elke voersoort zitten verschillende voor en nadelen verbonden. In de onderstaande tekst
staan per voersoort de voor en nadelen genoemd. Binnen deze categorieën zijn er ook nog verschillen
in kwaliteit en voedingstoffen per fabrikant/merk (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4
maart 2016).
Rauw vlees
Fabrikanten en gebruikers van rauw vlees claimen dat het veel voordelen heeft, waaronder: Een betere
weerstand, een hogere pH-waarde in de maag waardoor meer schadelijke bacteriën en parasieten
gedood worden, minder sterk geurende ontlasting (Cattery van de Moeshoek , 2016), een betere
aansluiting aan de natuurlijke voedingsbehoefte, een mooiere vacht, dat de kat geen jeuk meer heeft,
dat de kat geen oorontstekingen meer krijgt (Voerwijzer , 2016).
Het geven van rauw vlees heeft ook nadelen; zo geeft het voeren van rauw vlees een grotere kans op
verschillende zoönosen (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016). Er zijn
organisaties die met zorgdieren werken die om deze reden als voorschrift hebben dat de dieren die
hiervoor ingezet worden geen rauw vlees als voeding mogen krijgen (T. Kuper-Heij, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016). Tevens is het erg moeilijk om zelf een goed dieet van rauw vlees
samen te stellen voor een kat. (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016). Zo kan bij
het voeren van rauw vlees moelijker in de gaten worden gehouden of de kat de juiste aminozuren
binnenkrijgt (M. de Jong, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016).
Blikvoer
Het voeren van blikvoer aan een kat kan de volgende voordelen hebben: omdat katten blikvoer vaak
lekker vinden, kan het gebruikt worden als de kat eten in zijn maag moet hebben, bijvoorbeeld voor
het geven van een ontwormingspil (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
Katten met nierproblemen hebben een speciale voeding en veel vocht nodig, bij deze dieren kan
speciaal blikvoer, verkrijgbaar bij de dierenarts een uitkomst bieden omdat ze dan met het eten hiervan
meteen ook veel vocht binnenkrijgen (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
Het geven van blikvoer heeft echter ook negatieve aspecten: blikvoer bestaat gemiddeld voor 80% uit
water, omdat dit wel vult kan het zijn dat een kat ophoudt met eten voordat hij alle benodigde
voedingstoffen binnen heeft gekregen (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
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Volgens sommige deskundigen staat blikvoer gelijk aan een snoepje geven aan de kat (S. Leeuwen,
van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
Droge brokken
Droge brokken kunnen tandsteen voorkomen, doordat de kat meer kauwactiviteit heeft (M. de Jong,
persoonlijke communicatie, 11 maart 2016).
Echter kunnen droge brokken ook nadelen hebben; zoals eerder aangegeven hebben katten geen
koolhydraten nodig (Foster & Smith Educational Staff , z.d. ).Veel commerciële kattenvoeding, met
name droge brokken bevat echter wel significante hoeveelheden koolhydraten (Bradshaw, Casey, &
Brown, 2012). Wanneer katten alleen droge brokken krijgen dienen ze altijd water tot hun beschikking
te hebben (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).
Vocht
Vlees bevat relatief veel vocht vergeleken met veel andere soorten voedsel, hierdoor kunnen katten
overleven op het vocht van niet verhit vlees of blikvoer alleen. Wanneer een kat droge brokken of
deels vochtig voer krijgt dienen ze altijd water tot hun beschikking te hebben.
Volle melk is een populaire toevoeging aan het dieet van veel katten, dit is minder geschikt als bron
van vocht, deels omdat het substantiële hoeveelheden proteïnen, vet en koolhydraten bevat en hiermee
een op zichzelf staande bron van voeding is en deels omdat sommige katten lactose-intolerant zijn.
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Voeding en welzijn
Voeding heeft een grote invloed op het welzijn van de kat (Dierenwelzijnsweb, z.d. ). Dit kan op
verschillende manieren, zo kan het welzijn geschaad worden door ondergewicht of overgewicht,
hierop wordt dieper ingegaan in paragraaf 3.2.5. Een andere manier waarop het welzijn geschaad kan
worden is wanneer er niet voldaan wordt aan de nutriëntenbehoefte van de kat. Dieren hebben
verschillende voedingstoffen nodig om onder andere te groeien, te bewegen en te overleven. Wanneer
er niet voldoende voedingstoffen en vocht worden opgenomen om dit te doen, kan dit
gezondheidsproblemen veroorzaken. (Dierenwelzijnsweb, z.d. ) Welke problemen dit zijn verschilt per
voeddingstof en/of per combinatie van verschillende voedingstoffen. In bijlage V wordt dieper op
specifieke voedingstoffen ingegaan.
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3.2 Signalen van de kat
Om het welzijn van katten te waarborgen is het belangrijk dat de lichaamstaal van de kat goed
begrepen wordt en dat degene die verantwoordelijk is voor de kat, een beeld heeft van hoe de kat de
wereld ervaart. In dit hoofdstuk wordt dat beschreven.
3.2.1. Zintuigen van de kat
De zintuigen van de kat werken niet precies hetzelfde als die van de mens, in het onderstaande stuk is
informatie weergeven waarmee duidelijk wordt gemaakt hoe de zintuigen bij de kat werken.
Horen
Het oor bestaat uit drie aparte onderdelen, het binnen oor, het middenoor en het buitenoor. De pinna,
ook wel het oorschelp genoemd is de het meest bekend bij katteneigenaren, dit is de huid en het
kraakbeen wat op de voorkant van het hoofd van de kat te zien is. De oorschelp zorgt ervoor dat het
geluid terecht komt in de buitenste gehoorgang, dit leidt naar het trommelvlies. Het middenoor begint
met het trommelvlies. Het middenoor bestaat uit bot, de signalen gaan via het middenoor naar het
binnenoor. Het bot in het middenoor heeft een ruimte waar kleine botjes (gehoorbeentjes) blijven
zitten. Het evenwichtsorgaan, dat zorgt voor balans, zit vast aan deze gehoorbeentjes. In het binnenoor
eindigen de zenuwen van het evenwichtsorgaan en het gehoor. De met vloeistof gevulde kamers
genaamd cochlea en vestibulaire labyrinten, zorgen ervoor dat de informatie wordt doorgegeven aan
de hersenen. In de hersenen worden de signalen verwerkt, tegelijkertijd verwerken de hersenen het
verschil tussen evenwicht en gehoor. (Wexler - Mitchell, 2011) In het onderstaande figuur is de
doorsnede van een kattenoor te zien.

Figuur 2 doorsnede van een kattenoor (Wedholm)

De kat herkent verschillende geluidsonderdelen namelijk: toonhoogte, de toon en formule. De octaaf
hoogte die een kat kan horen is ongeveer 10,5 octaven (Heffner H. E., 1998). De mens kan ongeveer
een octaaf hoogte van 9.3 horen (Heffner & Heffner, 1985). Wanneer geluid het oor binnenkomt
worden speciale haren langs het basilaire membraan gestimuleerd en daardoor geven ze signalen af
aan de elektrische impulsen die het doorgeven aan de hersenen. De verschillende geluiden associeert
de hersenen met verschillende betekenissen, deze betekenissen zijn ontstaan door ervaringen.
Beoordelen wat de hoor-capaciteiten van een kat zijn, is moeilijk. Hersengolven meten in reactie op
geluid is het enige definitieve diagnose-instrument. Deze test wordt alleen uitgevoerd door veterinaire
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specialisten, daarom wordt vaker de reactie van de kat op harde geluiden getest, dit is een minder
wetenschappelijke manier van testen. (Wexler - Mitchell, 2011)
Zien
Het kattenoog lijkt op het standaard oog van een zoogdier. (Lamm, 2013) In het oog zitten kegeltjes en
staafjes. De kegeltjes worden gebruikt voor het zien van kleuren en werken wanneer er fel licht in het
oog komt. De staafjes zorgen voor het zien van zwart en wit en worden gebruikt bij gedempt licht.
(Menselijk-Lichaam.com, 2016) Ondanks dat een kattenoog lijkt op een standaard zoogdieroog zorgen
een paar punten ervoor dat een kat heel anders ziet dan de mens (Lamm, 2013). De grote verschillen
tussen de mens en de kat zijn het volgende:
- Een kat heeft een gezichtsveld van 200 graden, een mens van 180 graden.
- Een kat kan scherp zien tot ongeveer zes meter, een mens kan verschillend scherp zien tot een
afstand van dertig tot zestig meter.
- Door de staafjes in het netvlies ziet een kat zes tot acht keer beter bij weinig licht dan de mens. Ook
komt dit beter zien in het donker door hun grote hoornvlies, elliptische pupil en licht reflecterende laag
achter het netvlies (Lamm, 2013). De kat ziet veel beter in zeer lage lichtintensiteiten dan de mens
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).
- De mens heeft meer kegeltjes in het netvlies en ziet daardoor kleuren gedetailleerder en levendiger.
Katten zien veel bij weinig licht door de hoeveelheid staafjes, hierdoor zien ze bijvoorbeeld beweging
veel sneller. Wanneer iets langzaam beweegt, lijkt het niet te bewegen voor de kat.
- Een kat is op het vlak van het zien van kleuren te vergelijken met iemand die kleurenblind is, deze
mensen zien alleen blauw en geel, katten hebben dat ook maar zien iets meer groen door een derde
soort kegel. De mens heeft twee soorten kegels. (Lamm, 2013)
Ruiken
De neus is heel belangrijk voor de kat. Het kan zelfs gebeuren dat als de kat door ziekte zijn reuk
verliest hij zijn eetlust verliest, hij niet meer mee doet aan paarrituelen en zijn toiletgewoontes
verandert. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) Het reukepitheel is verantwoordelijk voor het
waarnemen van reukstoffen (Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde
van het Hoofd-Halsgebied, 2016). De reukepitheel van de kat kan 20cm2 zijn, de mens zijn
reukepitheel is tussen de 2 en 4 cm2. Zowel de grote van de bulbus olfactorius en het olfactorische
membraan als de structuur van de reukreceptoren wijzen erop dat het reukvermogen erg belangrijk is
voor de kat. Katten onderzoeken nieuwe objecten door eraan te snuffelen en gebruiken geursignalen
als een communicatiemiddel. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Smaak
Een van de zintuigen waarmee de kat de wereld ervaart is de smaak. Een tong van een kat bevat op
verschillende punten smaakpupillen, aan de voorkant, achterkant en zijkant. De tong van een kat heeft
ongeveer 240 smaakpupillen, ieder smaakpupil heeft ongeveer 40 tot 40.000 smaakknopjes. Met deze
smaakpupillen kan een kat geen zoet onderscheiden, wel zout, zuur en bitter. (Laenen, 2015)
Tast
Snorharen zijn zeer belangrijk voor een kat. Aan het begin van iedere snorhaar zit een follikel met
zenuwreceptoren en spieren, hierdoor is het een zeer gevoelig tastorgaan. Een zeer belangrijke functie
van de snorharen is het helpen bij de jacht. Een kat ziet pas scherp na ongeveer 30 cm, bij alles wat
dichterbij is dan deze 30 cm voelen ze onder andere met de snorharen waar de prooi zich bevind.
Daarnaast worden de snorharen gebruikt bij de lichaamstaal van een kat. Indien een kat agressief of
alert is worden de snorharen naar voren gestoken, een bange kat legt ze plat tegen het gezicht aan.
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Indien de snorharen naar de zijkant staan gericht, is de kat ontspannen. (Puts, 2015)
Voetkussentjes en de neus zijn allebei onbehaard en zeer gevoelig voor tast. Door middel van de
voetkussentjes behoudt de kat zijn evenwicht. Daarnaast worden door de voetkussentjes trillingen
doorgegeven aan de het lichaam. Vaak onderzoekt een kat de wereld met zijn poten. Hiermee wordt
vorm, afstand afmetingen en aard gevoeld. Dit gebeurt vaak door eerst één poot uit te steken en het
voorwerp voorzichtig aan te tikken, daarna wordt het aangeraakt met de tweede poot en als laatst
wordt het aangeraak door de neus. (Kattenweetjes, 2016)
De kat ervaart de wereld via de hierboven genoemde zintuigen. Zelf geeft de kat ook signalen af aan
de wereld om hem heen via lichaamstaal en andere gedragingen. Het temperament van de kat heeft
invloed op hoe deze op zijn omgeving reageert, zo zullen sommige katten sneller laten zien wat ze
voelen dan andere. Deze eigenschappen hebben ook invloed op de geschiktheid van de kat als
zorgdier.
3.2.2. Invloed temperament op de inzet van de kat in de zorg
Het temperament van een kat kan veel invloed hebben op hoe deze zijn taak als zorgdier uitvoert. In
het onderstaande stuk wordt hier meer uitleg over gegeven.
Het temperament is een belangrijk punt als de kat wordt ingezet in de zorg. Het verschilt namelijk per
situatie wat voor temperament de kat nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is dat een bedlegerige zwaar
dementerende cliënt, het bezoek van een kat heerlijk kan vinden, maar dat een drukke kat in deze
situatie teveel prikkels geeft. In deze situatie kan dan ook het best gekozen worden voor een kat die
rustig gaat liggen naast de cliënt. (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) Een
andere situatie waar een drukkere kat meer past is bijvoorbeeld bij een groep cliënten met dementie,
die mobiel zijn, deze cliënten kunnen geprikkeld worden door bijvoorbeeld een speelse kat. (M. de
Bont, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016). Daarnaast reageren individuele katten verschillend
op verschillende situaties. Sommige katten vinden het in vreemde grote ruimtes zijn bijvoorbeeld niet
prettig, terwijl andere katten hier geen probleem mee hebben of zelfs leuk vinden. (M. de Bont,
persoonlijke communicatie, 21 maart 2016) Om het welzijn van de kat te waarborgen dient er goed op
de kat gelet te worden om zo in de gaten te kunnen houden of de kat de situatie nog prettig vind (S.
Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016). In 3.2.3 is de lichaamstaal van de kat te
vinden, aan de lichaamstaal kan gezien worden of de kat de situatie prettig vindt of niet.
De invloed van kattenrassen
Voor de inzet in de zorg kunnen zowel raskatten als niet-raskatten gebruikt worden. Een aantal van de
ervaringsdeskundigen hebben aangegeven doelbewust voor raskatten van bepaalde rassen te kiezen (S.
Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016). Een voordeel van raskatten is dat bepaalde
karaktereigenschappen gebonden zijn aan een ras en daardoor is het waarschijnlijk dat de kat deze
karaktereigenschappen vertoont (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016). Een
niet-raskat die de geschikte eigenschappen vertoont, is natuurlijk even geschikt als een raskat. Deze
eigenschappen zijn te lezen in 3.4.1. Hieronder wordt dieper ingegaan op een aantal rassen die
mogelijk niet geschikt zijn en een aantal rassen die mogelijk wel geschikt zijn voor de inzet in de zorg.
De Bengaal is in het algemeen geen geschikt ras om in te zetten als zorgdier, het is een ras die
agressief kan reageren op familieleden. (Hart & Hart, 2013) De Bengaal is een kruising met de
Bengaalse tijgerkat, een diersoort die amper tam te maken is (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat dit een onbetrouwbaar ras is om in te zetten in de zorg.
Een ander ras wat in het algemeen niet geschikt is voor het inzetten in de zorg is de Perzische
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langhaar. Dit is een ras dat zeer angstig is aangelegd en ook niet heel vriendelijk is naar vreemden.
(Hart & Hart, 2013). Het laatste in het algemeen niet geschikte ras voor de inzet in de zorg is het ras de
Exotic. Dit is een ras dat een zeer angstig ras, die vaak niet heel vriendelijk is naar vreemden en vaak
agressief is naar familieleden. (Hart & Hart, 2013).
De Ragdoll is een ras dat over het algemeen geschikt is voor het inzetten in de zorg.
Het is een ras dat zeer veel affectie geeft naar de familie en heel vriendelijk is. De Ragdoll is amper
angstig of agressief naar familieleden. Over het algemeen is het een vriendelijk, niet-agressief en
ontspannen ras (Hart & Hart, 2013).
Een ander over het algemeen geschikt ras voor de inzet in de zorg is de Maine coon. Dit is een ras dat
vriendelijk is. Daarnaast is de Maine coon bijna niet angstig en over het algemeen is het een
vriendelijk ras vol affectie (Hart & Hart, 2013).
De Tonkinees is ook een ras dat over het algemeen geschikt is voor het inzetten in de zorg. Het is een
vriendelijk ras met veel affectie naar familieleden. Een ander voordeel van de Tonkinees is dat het een
speels ras is. (Hart & Hart, 2013).
Het ras heeft invloed op zowel karakter als gezondheidseigenschappen van de kat, deze zijn beide zeer
belangrijk. De gekozen kat mag geen tot weinig aangeboren gezondheidsproblemen hebben, aangezien
dit het welzijn van de kat kan beperken. Er zijn fokkers die niet denken aan het welzijn van de kat,
maar kiezen voor goede fokresultaten en hierbij de gezondheid van de kat uit het oog verliezen
(Gubbels E. J., 2013). De gezondheids-en karaktereigenschappen verschillen echter ook per individu,
en zullen niet bij elk dier even sterk overeenkomen met de eigenschappen die bij het ras verwacht
worden. Dit maakt het erg belangrijk om niet blind af te gaan op het ras bij de keuze van kat, maar om
ook te kijken naar het individuele dier. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) (S. Leeuwen, van,
persoonlijke communicatie, 4 maart 2016) (M. de Bont, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016)
Bij katten zijn meer dan 50 erfelijke aandoeningen bekend (Catsgroove, 2013). Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan Polycistic Kidney Disease en Hypertrofe Cardiomyopathie. Indien er
doorgefokt blijft worden met katten die ernstige erfelijke afwijkingen hebben, kunnen er grote
problemen ontstaan. Deze ontstaan als het fokdoel belangrijker is voor de mens, dan de gezondheid
van een individuele kat. Ook zal door deze manier van fokken het aantal katten die ontstaan zijn uit
inteelt toenemen. Inteelt brengt grote problemen met zich mee, er kan gedacht worden aan: de
kittensterfte neemt toe, katten blijven kleiner, vatbaarder voor ziektes, de nesten worden kleiner en
poezen hebben moeite met drachtig worden. (Gubbels J. , 2007)
Naast de verschillende eigenschappen van de kattenrassen zijn er ook nog gedragsverschillen tussen de
twee geslachten. De kater heeft over het algemeen een hoger niveau van speelsheid en energielevel
dan een poes, daarnaast heeft de kater een hoger vriendelijkheidsniveau en een hogere affectie naar
familieleden. De poes heeft over het algemeen een hoger agressieniveau naar familieleden en katten,
ook is een poes vaker angstig dan de kater. (Hart & Hart, 2013)
3.2.3. Soorteigen gedragingen van de kat
In het onderstaande stuk worden de verschillende soorteigen gedragingen van de kat beschreven.
Inzicht in deze gedragingen is belangrijk om te weten wat een kat nodig heeft.
Sociale gedragingen
Jarenlang werd er gedacht dat de kat solitair leefde en alleen in contact kwam met soortgenoten voor
voortplanting en het opvoeden van de jongen (Caro, 1989). Dit bleek na onderzoek niet waar te zijn,
een groep kan worden gevormd wanneer er genoeg eten en drinken is voor twee of meer katten,
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meestal gaat dit samen met de activiteiten van de mens, hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
een vuilnisbelt, al is dit niet altijd zo. Het is zelfs zo dat er groepen van katten samenleven die niet in
contact staan met de mens. De groepen van katten bestaan meestal uit twee tot tien individuen. Al is er
zelfs een samenlevende groep geconstateerd van 300 katten. De grote van de groep hangt af van
ziektes, de kans van opgroeien van kittens en de hoeveelheid aanwezig voedsel. De groepen bestaan
meestal uit volwassen poezen met hun jongen, opgroeiende katers en niet verwante volwassen katers.
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012) In een groep van katten is geen strikte rangorde, er is wel een
dominantie kater, meestal de grootste en oudste, de poezen en gecastreerde katers verschillen niet in
rang. Indien er niet genoeg voedsel aanwezig is zullen er geen groepen gevormd worden en worden
contactmomenten tussen katten onderling zoveel mogelijk vermeden. Dit wordt onder andere gedaan
door middel van geur markeringen. (Sweere & Bijvoets, z.d)
Een kat maakt zichzelf de gehele dag door schoon door zichzelf te likken en spendeert hier veel tijd
aan. In groepen wordt elkaar schoonlikken gezien als sociaal gedrag, aangezien katten die solitair
leven even schoon zijn als katten in groepen. (Van den Bos, 1998) (Sweere & Bijvoets, z.d) Daarnaast
wordt samen slapen en aanwrijven ook gezien als sociaal gedrag. Indien katten in een huishouden niet
sociaal samen leven, kan dit verbeterd worden door meer eten, water, slaap- en verstopplekjes te
creëren. (Sweere & Bijvoets, z.d)
Leefgebieden kat
De grote van een leefgebied varieert voor een gevoerde kat tussen de 0,1 tot 08 hectare. Daar in tegen
kan het leefgebied van een wilde kat 270 tot 420 hectare bevatten. Daarnaast is het leefgebied van de
kat afhankelijk van een het geslacht van de kat, het leefgebied van een kater is gemiddeld 3,5 keer zo
groot als dat van een poes. Het leefgebied van een kater is afhankelijk van de aanwezige vruchtbare
poezen en eventuele concurrentie van andere katers. Het leefgebied van een poes is afhankelijk van
genoeg schuilplaatsen en voedsel voor haar en haar afhankelijke kittens. In het geval van tamme katten
gebruiken katers ook meer kamers in een huis dan poezen. Indien katten elkaar kruizen op een
leefgebied, zijn er geen regels op gebied van dominantie, degene die eerder was gaat voor. Indien de
katten tegelijkertijd aangekomen zijn, wordt er gewacht tot de andere initiatief neemt. De meeste
katten proberen dan ook confrontatie uit te weg te gaan. (Sweere & Bijvoets, z.d)
Territoria kat
Behalve het leefgebied heeft een kat ook een territorium, dit gebied wordt zeer intensief verdedigd
tegenover vreemde katten. In het geval van de tamme kat is het territorium en het leefgebied meestal
hetzelfde. Al geldt ook hier dat katers hun territoria beter en feller verdedigen dan poezen. Door dit
territorium wordt een kat gezien als een honkvast dier. Een territorium is meestal overzichtelijk, goed
te patrouilleren en markeren en daarom kleiner dan een leefgebied. (Sweere & Bijvoets, z.d)
Jachtgedrag
Op jonge leeftijd wordt de kat geleerd te jagen voor voedsel door de moederpoes. Als eerste brengt de
moederpoes als de kittens rond de vier weken oud zijn dode prooien mee. Daarna rond de leeftijd van
ongeveer acht weken, levende prooien. Op deze manier went het kitten langzaam aan de smaak en
geur van een prooi en leert het kitten geleidelijk jagen. Als de kittens wat ouder zijn gaat de
moederpoes samen met de kittens jagen. 86% van de tijd wordt in de leeftijd van vijftien tot achttien
weken besteed aan het leren van jagen. Er is een link tussen spelgedrag en jachtgedrag, het is alleen
nog niet helemaal duidelijk wat de functie is, hoogstwaarschijnlijk dient het voor het trainen van de
cognitieve, motorische en/of sociale vaardigheden. Jagen gebeurt in een vaste volgorde namelijk:
loeren, besluipen, achtervolgen, vangen, bijten, doden en eventueel eten. Het kitten leert in de leeftijd
van zes tot twintig weken hoe een prooi gedood dient te worden. Het zien van de prooi is de grootste
39

aanzet tot jagen, al wordt de aandacht vaak naar de prooi al getrokken door gepiep of geritsel. Een
tamme huiskat die voedsel krijgt aangeboden jaagt ongeveer een kwartier per dag, terwijl een wilde
kat dit gedrag wel twaalf uur per dag kan uitvoeren. Een wilde kat jaagt ook wel als hij geen honger
heeft. (Bijvoets & De Keizer, z.d)
Stress-signalen
Stress voor een kat ontstaat wanneer de situatie oncontroleerbaar of onvoorspelbaar is (Tinley, z.d). Er
zijn twee soorten stress, chronische stress en acute stress. Bij chronische stress kunnen symptomen als
verminderde eetlust, diarree of overgeven optreden. Ook kan het resulteren in passiviteit en gelijke
gedragingen. Acute stress is te zien aan fysiologische reacties, hierbij kan gedacht worden aan
gespannen spieren, verwijde pupillen en snelle ademhaling. Daarnaast kan acute stress worden gezien
in verschillende gedragingen namelijk: het likken van neus of bek, gapen, uitschudden, krabben of het
likken van het lichaam of het heffen van een voorpootje. (Bijvoets & Sweere, z.d.)
Agressie
Bij het inzetten van een kat in een zorgsituatie dient er rekening gehouden met mogelijke agressie.
Indien een kat agressie vertoont kan de kat vanwege veiligheidsredenen voor de cliënt niet ingezet
worden in de zorg Een kat kan om verschillende redenen agressie vertonen, dit dient tegengegaan te
worden. Een van de redenen dat katten mogelijk agressie vertonen is vanuit angst (Bijvoets & De
Keizer, z.d.). Om agressie te voorkomen en het welzijn van de kat de beschermen, dienen angstige
katten niet ingezet te worden in de zorg.
Agressie kan op vele manieren geuit worden in gedrag. Openlijke agressief gedrag kan zich uiten in
janken, gillen, krijsen, spugen, fixeren, sissen, bijten, vechten en met de voorpoten slaan. Er zijn ook
subtiele agressieve acties, bijvoorbeeld staren. Naast openlijk en subtiel is agressie in te delen in
offensieve agressie en defensieve agressie. Bij offensieve agressie, vermindert een kat de afstand
tussen zichzelf en een ander. Dit doet hij door middel van dreigend naderen of soms door aan te
vallen. Defensieve agressie betekend dat de kat met meerdere passieve gedragingen zichzelf verdedigt
of een ander op afstand houdt. Onder passieve gedragingen wordt krabben, slaan, blazen en sissen
gezien. In veel gevallen geeft de kat voorafgaand aan de uiting van agressie kleine gedragssignalen af
om duidelijk te maken dat hij wil dat de handeling stopt, indien dit niet gebeurt uit de kat zich
agressief. Een voorbeeld hiervan is als de iemand de kat aait, wil de kat dit niet dan geeft hij subtiele
signalen, wordt hier niet op gereageerd dan kan de kat bijten om de handeling te laten stoppen. Het
letten op subtiele gedragingen is belangrijk om eventuele agressieve handelingen van de kat te
voorkomen. (Bijvoets & De Keizer, z.d.) Het is belangrijk dat de dierenbegeleider de kat goed kent,
zodat de ook de subtiele signalen tijdig herkend worden (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie,
4 maart 2016). Subtiele signalen zijn bijvoorbeeld staren of dreigend naderen. (Bijvoets & De Keizer,
z.d.)Wanneer katten angstig zijn kunnen zij zich ook agressief gedragen, dit is te zien aan de
gezichtsuitdrukking en lichaamshouding van de kat. Vaak heeft het uiten van agressie een doel
namelijk het uiten van angst of spanning. Om de agressie te stoppen dient een kat nooit gestraft te
worden, dit werkt vaak averechts. (Bijvoets & De Keizer, z.d.) Een andere reden van een kat om
agressief gedrag te laten zien is pijn of ziekte, dit wordt vaak laat door een eigenaar opgemerkt.
(Praktijk voor kattengedrag , 2016)
Pijnsignalen
Wanneer een kat wordt ingezet als zorgdier is het belangrijk dat het herkend wordt als deze pijn heeft.
Aangezien katten van oorsprong solitaire jagers zijn die geen hulp ontvangen van soortgenoten,
hebben ze geen baat bij het tonen van zwakte. Hiernaast vormt het tonen van zwakte een risico omdat
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grotere roofdieren de kat hierdoor als een makkelijke prooi kunnen zien. Om deze redenen zal een kat
zijn pijn niet snel laten zien, wat het moeilijk kan maken voor de mens om in te schatten of een kat
pijn heeft. Het grondig bekijken van de lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, gedrag en
veranderingen hierin, wordt gezien als de beste manier om in te schatten of een kat pijn heeft en zo ja,
hoeveel. Uitingen van angst en pijn worden bij katten vaak door elkaar gehaald, wanneer het onzeker
is wat de oorzaak is van de gedragsverandering is het verstandig om de kat te laten onderzoeken door
een dierenarts. (Bijvoets & De Keizer, z.d.)
Lichaamstaal
De lichaamstaal van een kat vertelt veel over zijn gemoedstoestand. Het is zeer belangrijk dat
lichaamstaal in zijn geheel wordt gezien, in context met de situatie eromheen. Een boze kat kan
namelijk zijn rug opzetten en in deze holle houding houden, maar een kat die graag geaaid wil worden
vertoond dezelfde houding (Spandafori & Pion, 2000). Hieronder wordt uitgelegd hoe de lichaamstaal
te interpreteren valt. Lichaamstaal is onder te verdelen in staart, oren, vocaal en gehele lichaamstaal.
Gehele lichaamshouding
In figuur 3 is de lichaamshouding van een kat te zien op een schaal van neutraal naar angstig en van
neutraal naar agressief. De verschillende houdingen van het kattenlichaam zijn genummerd, hoe hoger
het getal hoe angstiger of agressiever de kat is. (Katwaardig, z.d)

Figuur 3 neutrale houding kat tot agressief of angstig (Wedholm)

In figuur 3 toont de lichaamshouding genummerd als één, een kat is die neutraal is, bij
lichaamshouding vier is de kat agressief, bij lichaamshouding dertien is de kat zeer angstig en bij
lichaamshouding zestien is de kat zowel angstig als agressief. (Katwaardig, z.d)
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Figuur 4 Verschillende lichaamshoudingen en gemoedstoestanden (Wedholm)

Staart
De afgebeelde kat geheel linksboven in figuur 4 is bang, dit is te zien aan de opgezette haren van de
staart, en dat deze laag naar beneden gehouden wordt. Ook houdt deze kat zijn oren naar achter, een
ander teken van angst. In figuur 5 zijn de oren van een angstige kat beter te zien. Wanneer een kat de
haren van zijn staart opgezet heeft, terwijl de staart recht omhoog staat, dan is deze boos. Een
zwaaiende staart kan een geïrriteerde kat betekenen. Een bezorgde kat houd zijn staart langs het
lichaam. Een recht opstaande staart met het puntje net gevouwen is een kenmerk van een vriendelijke
kat, is de staart recht naar achter gestoken met een gevouwen puntje dan is de kat geïnteresseerd. De
kat is blij om iemand te zien als de staart recht omhoog staat. Indien een kat heel blij is om iemand te
zien staat de staart strak omhoog en trilt deze een beetje. Een kat die in een amoureuze bui is, houdt de
staart laag langs het lichaam Al deze verschillende houdingen van de staart zijn te zien in figuur 4.
(Katwaardig, z.d)
Lichaamsstaal oren
Aan de oren is ook te zien hoe een kat zich voelt, in figuur 5 is een afbeelding hiervan te zien.
Nummer één is een neutrale kat, met de oren recht op het hoofd in een ontspannen houding. Bij
nummer zeven is een erg bange kat te zien, deze houdt zijn oren plat op het hoofd. Bij nummer drie is
een boze kat te zien, deze houdt zijn oren strak boven op het hoofd, naar buiten gedraaid in een alerte
houding. Bij nummer zes wordt een gespannen kat weergeven, deze houdt zijn oren alert, boven op het
hoofd en naar voren gedraaid. (Katwaardig, z.d)

42

Figuur 5 Lichaamstaal gezicht van neutraal tot angst en van neutraal tot agressief (Wedholm)

Vocaal
Een kat kan veel verschillende geluiden maken namelijk, miauwen, krollen, kwetteren, grommen,
gillen en spinnen. De verschillende geluiden zijn gebonden aan verschillende gemoedstoestanden.
Miauwen begint bij een moederpoes die miauwt naar haar kittens, tot een kat die miauwt naar de
eigenaar voor voer. Krollen is het geluid dat wordt gehoord tijdens de strijd om een territorium, het is
een soort gejank in vele verschillende octaven tussen twee katten. Kwetteren is het geluid dat een kat
laat horen bij het zien van een prooidier. Grommen wordt gebruikt door een angstige of boze kat, dit
geluid lijkt op janken maar is monotoner en zachter. Een kat gilt indien die in extreme pijn is.
(Spandafori & Pion, 2000) De kat spint om gevarieerde redenen, voorbeelden zijn: het zien van de
eigenaar of het voeden van de kittens. Spinnen lijkt altijd samen te gaan met kat – kat contact, kat –
mens contact of als een kat graag contact zou willen met een andere kat. Ook kunnen katten gaan
spinnen als ze extreme pijn hebben. Hierom wordt gedacht dat spinnen bij zowel volwassen katten als
kittens in verband staat met zorgvragen. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
3.2.4. Leervermogen van de kat
Een kat kan het beste leren door middel van associatieleren, deze leermethode is in te delen in twee
vormen; operante conditionering en klassieke conditionering. Deze twee leermethodes worden
uitgelegd in deze subvraag. Ten eerste wordt er dieper ingegaan op het leren met betrekking tot het
trainen van een kat. Daarna worden de twee leermethodes uitgelegd.
Leren met betrekking tot het trainen van een kat
Er wordt soms beweerd dat katten geen commando’s kunnen leren. Katten kunnen dit wel maar niet zo
makkelijk met de methodes die gebruikt worden om honden te trainen. Katten hebben minder interesse
in het trainingsproces zelf en hierdoor een sterkere beloning zoals bijvoorbeeld voer of spelen nodig,
terwijl voor honden positief contact met hun eigenaar vaak al genoeg is. Met wat geduld kunnen
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katten geleerd worden om complexe gedragingen te vertonen, met vrij lange ketens van gevormd
gedrag. Om dit te bereiken moeten de trainingsmomenten wel kort zijn en de beloningen waardevol
voor de kat om te zorgen dat de kat interesse houdt in de taak. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Leren door middel van operante en klassieke conditionering
Klassieke conditionering is ontdekt in 1905, door de wetenschapper Pavlov. Pavlov gaf de hond na het
horen van een bel, een beloning door middel van voer. Na een aantal keer dit te herhalen legde de
hond de link tussen de bel en het voer, en ging de hond bij het horen van de bel al kwijlen. Ook katten
leggen vaak door middel van klassieke conditionering de link tussen verschillende punten. Een
voorbeeld is de link die de kat legt tussen de blikopener en voer. (van der Burght, z.d. )
De andere vorm van leren is operante conditionering, de wetenschapper Skinner heeft deze manier van
leren uitgebreid onderzocht. Bij deze manier van leren leert de kat de gevolgen van zijn eigen gedrag.
Indien het resultaat van het gedrag aangenaam is zal dit gedrag herhaald worden, is het gevolg
onaangenaam zal dit gedrag niet herhaald worden. Bij het trainen van de kat wordt de leermethode, het
belonen van goed gedrag vaak gebruikt, zodat het gedrag herhaald wordt door de kat. Op deze manier
kan een kat bijvoorbeeld leren te zitten. (van der Burght, z.d. )
3.2.5. Informatie rondom de gezondheid van de kat als zorgdier
Wanneer een kat wordt ingezet als zorgkat is de kat volledig afhankelijk van de dierbegeleider voor
zijn gezondheid, dit geeft de dierbegeleider een bepaalde verantwoordelijkheid die genomen dient te
worden. Op het gebied van gezondheid zijn er verschillende belangrijke punten indien de kat wordt
ingezet als zorgkat.
Fysiologische kenmerken gezonde kat
Een gezonde kat heeft een hartslag tussen de 110 en 140 slagen per minuut, de lichaamstempratuur
van de kat is 38,5 Celsius en de ademhaling is tussen de 24 en 42 maal per minuut (Moore , 2010).
Aan de vacht van een kat is veel af te lezen, de vacht van een gezonde kat is dekkend over het gehele
lichaam zonder kale plekken, schilfers of ongedierte. Daarnaast zijn de ogen, neus en oren van een
gezonde kat schoon. Ook is een gezonde kat te herkennen aan regelmatige en stevige ontlasting. In het
geval van bloed bij de ontlasting of dunne ontlasting kan er een probleem zijn. Een gezonde kat heeft
regelmatig urine, die licht tot donkergeel van kleur is, ook hier geldt dat in het geval van bloed bij de
urine er probleem kunnen zijn. (Dier en Natuur, 2016)
Een gezonde kat is onder andere te herkennen aan een gezond gewicht. In het onderstaande figuur 6 is
de kat in verschillende hoeveelheden gewicht te zien, van erg mager tot obesitas. Een gezonde kat
heeft het ideale gewicht, dit is score 3. (Nagel, z.d.) Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20 tot
30% van de katten te zwaar is. Wanneer katten last krijgen van obesitas kan dit lijden tot verschillende
gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld leververvetting, een overmatige belasting van de gewrichten en
diabetes. Deze gezondheidsproblemen kunnen ernstig zijn en een risico vormen voor het welzijn van
de kat. (M. de Jong, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016)
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Figuur 6 Body condition score bij katten (Wedholm)

Ook aan de manier waarop de kat beweegt kan uitgemaakt worden of een kat gezond is of niet. Een
gezonde kat beweegt zich snel, sterk en soepel. (Dier en Natuur, 2016)
Katten worden gemiddeld tussen twaalf en vijftien jaar oud (Moore, 2010). Boven de leeftijd van acht
jaar wordt de kat als ouder beschouwd, hierop dient de verzorging aangepast te worden, bijvoorbeeld
door een extra controle bij een dierenarts. Bij katten van acht jaar en ouder dienen de volgende
mogelijke gezondheidsproblemen extra in de gaten gehouden te worden: Hoge bloeddruk en
hartproblemen, hersenbloedingen, een verminderde werking van de nieren, diabetes, een te snelle
werking van de schildklier, dementie, chronische darmverstopping en melkkliertumoren.
(Kattenbescherming , 2015)
Ingrepen en handelingen
Het is in Nederland wettelijk verboden om bij een dier lichamelijke ingrepen te verrichten, waarbij een
lichaamsdeel of delen worden beschadigd of verwijderd. De uitzondering hierop is wanneer het gaat
om diergeneeskundige noodzaak. (Artikel 40 lid 2 onder Gezondheids- en welzijnswet voor dieren)
Het is in Nederland wel wettelijk toegestaan om de kat onvruchtbaar te maken door middel van
castratie of sterilisatie (Artikel 40 lid 2 sub a onder Gezondheids- en welzijnswet voor dieren).
Castratie betekend het weghalen van geslachtsorganen, dit geldt zowel voor poezen als voor katers.
Sterilisatie is het onderbreken van eileiders of zaadleiders, dit maakt de kat onvruchtbaar maar
verstoord de hormonhuishouding niet. (FelineWelfareFoundation, 2016)
Sinds 2013 is het in Nederland verplicht om pups te laten chippen en registreren (Rijksoverheid, z.d.).
Bij katten is dit niet het geval, de reden hiervoor is dat katten minder vaak het slachtoffer zijn van
malafide handel dan honden. Al is het niet verplicht volgens de wet, het is zeker aan te raden om
katten wel te laten vinden, bijvoorbeeld om te makkelijker terug te kunnen vinden als ze weggelopen
zijn. (Chipjedier, 2016)
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3.3 Huidige ervaringen met het inzetten van de kat als zorgdier
Er worden op het moment al katten ingezet als zorgdier in Nederland, tijdens dit afstudeeronderzoek
zijn er interviews gehouden met een aantal mensen die hierbij betrokken zijn. De hierbij verkregen
informatie is onder andere gebruikt om een beeld te schetsen van de huidige ervaringen om hiermee
handvatten te creëren om de inzet van katten als zorgdier verder te professionaliseren. In dit hoofdstuk
wordt dit gedaan door te kijken naar: wat voor werkdag is geschikt voor een kat, de gevolgen die de
inzet heeft voor de voeding van de kat, met welke gezondheids- en karakter aspecten rekening
gehouden moet worden en wat de effecten van de kat als zorgdier zijn.
3.3.1. Goede ‘werkdag’ voor de kat als zorgdier
Wanneer een kat ingezet wordt in de zorg, is het belangrijk dat het welzijn van de kat beschermd
wordt. Hoe dit moet is afhankelijk van de vorm van inzet en dat kat zelf. In het onderstaande stuk
worden adviezen hierover gegeven. Het is te allen tijde belangrijk om de kat tijdens de inzet in de
gaten te houden zodat er ingegrepen kan worden wanneer het welzijn in gevaar dreigt te komen.
Duur van inzet
Katten slapen en rusten ongeveer 16 uur per dag, er blijven dus acht uren over waarin de kat actief kan
zijn. In deze tijd moet de kat ook alle gedragingen uitvoeren als eten, zichzelf wassen enzovoort. Hier
rekening mee houdend, zou een kat ongeveer vier uren op één dag aan de inzet als zorgdier kunnen
besteden. (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016). Hoe lang een kat ingezet kan
worden is ook afhankelijk van de intensiviteit van de inzet (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e
V, 2011), dit kan per activiteit, maar ook per cliënt verschillen. (T. Bijwaard, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016) (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016). Dit is
echter ook nog verschillend per individu. (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016)
De kat kan maximaal twee uur per dag ingezet worden in de zorg (Tierärztliche Vereinigung für
Tierschutz e V, 2011), om het welzijn te waarborgen.
Eén van de geïnterviewde die met een kat naar de locatie van inzet gaat, ziet gemiddeld twee cliënten
per dag dat er inzet plaatsvind (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016). De andere
dierbegeleider heeft op locatie een groepssessie waar gemiddeld vijf mensen tegelijk aanwezig zijn en
een begeleider vanuit de instelling ter ondersteuning van de cliënten (M. de Bont, persoonlijke
communicatie, 21 maart 2016).
De katten dienen voorbereid te worden op de inzet, dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het
klaarzetten van het standaard mee te nemen materiaal in het zicht van de kat. Het verschilt per
individuele kat hoeveel behoefte ze hebben aan de voorbereiding. (M. de Bont, persoonlijke
communicatie, 21 maart 2016) Ook kan als voorbereiding het tuigje van de kat aangetrokken worden
(S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
Tijdsduur sessie
Een sessie kan verschillen tussen 20 minuten en één uur. Dit is zeer afhankelijk van het
verwachtingspatroon van de cliënt, gaat het om de aanwezigheid van de kat en kan de kat ook slapen
dan kan dit een uur duren. Dient de kat actieve interactie te leveren, dan is 20 minuten de maximale
tijd. Dit alles is zeer afhankelijk van de kat en de cliënt. Het is heel belangrijk dat de begeleider de kat
goed kent zodat de kat niet overwerkt raakt tijdens deze sessies. (S. Leeuwen, van, persoonlijke
communicatie, 4 maart 2016) Tijdens de inzet is het belangrijk dat de kat de mogelijkheid heeft zich
aan de situatie te onttrekken, bijvoorbeeld door het kattenmandje of de kattenrugzak waarin de kat
vervoerd wordt, open te laten staan zodat de kat zich hierin het terugtrekken. Dit moet dan wel een
veilige plek zijn voor de kat. (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016) (T. KuperHeij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)
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Vervoer
Het vervoer van en naar de plek van de inzet geldt ook als werkdag van de kat en dient in de
bovenstaande vier uur meegenomen te worden (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari
2016). De kat kan op verschillende manieren vervoerd worden, dit kan doormiddel van een bench in
de auto, (M. de Bont, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016) een kattenrugzak of een
kattenmandje. Om de kat zo stressvrij mogelijk te vervoeren, dient de kat gewend te zijn aan het
vervoersmiddel. (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e V, 2011) (T. Bijwaard, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016)
Materiaal
Er wordt aangeraden om een standaard tas klaar te hebben staan met de benodigde producten voor die
dag. In deze tas kan bijvoorbeeld zitten: een waterbakje, een kleedje of handdoek waar de kat op kan
liggen, reiniging-doekjes voor de cliënt zijn of haar handen, snoepjes en een ontharingsborstel voor het
verwijderen van kattenharen van de cliënt. (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)
(T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) Afhankelijk van het gedrag van de kat
kunnen er ook verschillende speeltjes meegenomen worden (M. de Bont, persoonlijke communicatie,
21 maart 2016). De meningen verschillen over het meenemen van een kattenbak tijdens een ‘werkdag’
van de kat. Van de drie geïnterviewden die met de kat als bezoekdier werken, neemt de één altijd een
kattenbak mee (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016), de ander heeft een
kattenbak in de auto (M. de Bont, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016) en de laatste heeft nooit
een kattenbak mee (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016). Hierover is dan ook
tussen de geïnterviewden geen consensus. De geïnterviewde die een kattenbak in de auto heeft en de
geïnterviewden die geen kattenbak meeneemt kennen de behoefteritmes van hun kat heel goed,
hierdoor weten zij hoelang hun kat zonder kattenbak kan. (M. de Bont, persoonlijke communicatie, 21
maart 2016) (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)
3.3.2. Oorzaken en gevolgen van de inzet als zorgdier op de voeding van de kat
Wanneer katten worden ingezet als zorgdier, kan dit op verschillende manieren gevolgen hebben op de
voeding van deze katten. In deze paragraaf worden deze manieren beschreven.
De beschikbaarheid van voedsel en water
Zoals beschreven in paragraaf 3.1.3. Wat zijn de voedingsbehoeften van de kat?, nemen katten 12 tot
20 kleine maaltijden per dag tot zich, verspreid over dag en nacht, wanneer ze hier de mogelijkheid tot
hebben (Mugford, 1977). In de meeste gevallen krijgt de kat slecht twee of drie keer per dag eten, dit
kan de kat vergroten tot ongeveer vijf of zes maaltijden per dag, door vaker kleine maaltijden te eten
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012). Indien de kat wordt ingezet als zorgdier heeft de kat niet altijd de
mogelijkheid om te eten wanneer de kat dit wil (M. Jong de, persoonlijke communicatie, 11 maart,
2016), aangezien hij dan verwijderd is van huis. Dit kan er voor zorgen dat de kat minder
mogelijkheden heeft tot het eten van meerdere kleine maaltijden op een dag. Dit kan voorkomen
worden door voeding mee te nemen naar de plek waar de inzet plaatsvind. Indien een kat wordt
ingezet als bezoekdier heeft deze ook niet altijd onbeperkt toegang tot water. Vaak is dit tijdens het
vervoer tussen het huis waar de kat woont en de zorglocatie niet beschikbaar. De dierbegeleider dient
ervoor te zorgen dat de kat wel voldoende mogelijkheid heeft om water te drinken, bijvoorbeeld door
water en een bakje mee te nemen en dit aan te bieden rondom de inzet.
Overgewicht
Een kat die ingezet wordt als zorgdier, wordt meestal beloond voor juiste gedragingen door middel
van snoepjes (T. Kuper – Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016). Deze beloningen dienen
gezond voor de kat te zijn. Indien een kat teveel snoepjes krijgt, heeft deze kans op obesitas (M. Jong
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de, persoonlijke communicatie, 11 maart, 2016), de dierbegeleider dient hier bewust van te zijn en dit
te voorkomen. Indien een kat in een zorginstelling woont, is er mogelijk een grote kans op overvoeren,
omdat meer mensen toegang hebben tot de kat, waaronder cliënten die mogelijk niet goed kunnen
inschatten wat de kat mag eten (M. Bronkema, persoonlijke communicatie, 26 februari, 2016).
Hierdoor kan het ook voorkomen dat de kat voeding aangeboden krijgt die niet gezond is, bijvoorbeeld
etensrestjes, of mogelijk giftige stoffen, bijvoorbeeld chocolade. Wanneer cliënten, bezoekers of
personeelsleden die niet verantwoordelijk zijn voor het voeren van de kat, deze extra eten geven,
wordt de kans op obesitas vergroot. Wanneer een kat permanent op een zorgaanstelling verblijft, moet
er een regeling getroffen worden over wie de kat verzorgt als de dierbegeleider niet aanwezig is op de
zorginstelling (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, 2016)(M. Bronkema, persoonlijke
communicatie, 26 februari, 2016).
3.3.3. Gezondheidsaspecten rondom de inzet van de kat als zorgdier
Als een kat wordt ingezet in de zorg dient er rekening mee gehouden te worden met de mogelijke
zoönosen die een kat bij zich kan dragen. In hoofdstuk 3.1.2 zijn de zoönosen in tabel 6 beschreven.
Als een kat wordt ingezet in de zorg komt de kat in de buurt van mensen met een slechter
immuunsysteem en is de kans dat mensen ziek worden van de kat groter, dan bij een gezond persoon.
Van bijvoorbeeld oudere mensen is de weerstand laag en het immuunsysteem verslechterd.
(Gezondheidsplein, 2016)
Bij de inzet van de kat als zorgdier dient er ook rekening gehouden te worden met gezondheid van de
kat. Indien de kat niet fit is, bijvoorbeeld door een zere tand, dient de kat niet ingezet te worden. (T.
Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) Door het inzetten van een kat die niet gezond
is of pijn heeft kan het welzijn van zowel de kat als de cliënt in gevaar gebracht worden.
Wanneer een kat een aangeboren afwijking, schadelijk raskenmerk of handicap heeft waardoor deze
mogelijk hinder ondervindt van de inzet, moet het welzijn van de kat prioriteit te krijgen en dient deze
niet ingezet te worden. Meer informatie over aangeboren afwijken en schadelijke raskenmerken is te
vinden in paragraaf 3.2.5. Wat is de relevante informatie rondom de gezondheid van de kat als
zorgdier?
3.3.4. Invloed van gedrag en leervermogen op de kwaliteiten van de kat als zorgdier
In deze subvraag wordt uitgelegd wat de invloed van leervermogen en gedrag is op de kwaliteiten van
de kat als zorgdier.
Leervermogen
In paragraaf 3.2.4. is basisinformatie gegeven over het leervermogen van katten, hier wordt dieper
ingegaan op de invloed van dit leervermogen op de inzet van de kat als zorgdier.
Door gebruik te maken van klassieke en operante conditionering kan een kat die ingezet wordt als
zorgdier of in de toekomst ingezet gaat worden, aangeleerd worden dat bepaalde handelingen,
materialen en/of stimuli geen gevaar vormen. Dit wordt gedaan door het zorgen voor positieve
ervaringen in deze omgeving, hierbij kan gedacht worden aan het geven van een beloning wanneer de
kat uit zichzelf een cliënt benadert of in of uit het vervoersmandje gaat. (T. Kuper-Heij, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016)
Gedragstest
Voordat een kat wordt ingezet als zorgdier, wordt er aangeraden dat deze een gedragstest ondergaat,
om zo het welzijn van de kat en de cliënt te beschermen. Een voorbeeld van een test die hiervoor
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gebruikt kan worden is de gedragstest van Tinley Academie, deze gaat als volgt: De gedragstest vind
plaats in een onbekende gesloten ruimte. In deze ruimte worden verschillende materialen gebruikt, met
verschillende geuren en beeldvorming. Vooraf krijgt de kat de ruimte te verkennen aangezien de
omgeving en het exploreren van een onbekende omgeving zeer belangrijk is voor de kat. Daarna wordt
er gekeken of en hoe de kat contact zoekt met de mensen in de ruimte, hoe de kat reageert bij op
schoot gezet worden en op aanraking met lichte druk. (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22
februari 2016)
3.3.5. Positieve effecten van de kat als zorgdier
Het inzetten van katten als zorgdier kan verschillende effecten teweegbrengen. Een aantal hiervan zijn
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, maar aangezien er nog maar zeer beperkt onderzoek
gedaan is zullen er ook veel effecten nog niet gedocumenteerd zijn. Deze effecten worden echter wel
gezien door mensen die betrokken zijn bij het inzetten van katten in zorgsituaties. Tijdens het
onderzoek zijn meerdere effecten genoemd, deze worden in dit hoofdstuk vermeld.
Effecten die ondersteund zijn door de literatuur
In onderzoeken naar het gebruik van katten als zorgdier worden verschillende effecten gevonden.
Zo is in een onderzoek aangetoond dat patiënten die van een getrainde vrijwilliger foto’s van dieren te
zien kregen, niet dezelfde vermindering in depressie lieten zien als patiënten die een korte interactie
met honden en kittens hadden (McVarish, 1995). Tevens is er onderzoek uitgevoerd naar het effect
van speelgoedkatten als stimuli voor de verbale communicatie van zes vrouwen in een
verzorgingstehuis met gematigde dementie van het type Alzheimer, versus het effect van levende
katten. Uit dit onderzoek bleek dat levende katten een grotere invloed hebben dan speelgoedkatten.
(Greer, Pustay, Zaun, & Coppens, 2001) Ook is gebleken uit onderzoek dat de algemene dagelijkse
levensverrichtingen, ook wel ADL-functie genoemd, minder snel achteruitgaan als ouderen een
huisdier hebben, hond of kat maakt in deze kwestie niet uit. (Schuurmans, Calis, & Zuidema, 2009)
Een kat zou geschikter zijn bij oudere mensen omdat ze minder fysieke activiteit nodig hebben van de
mens dan bijvoorbeeld een hond. (Straede & Gates, 1993) Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het
aaien of vasthouden van een dier, waaronder een kat, verschillende type cliënten gerust stelt en deze
cliënten een troostend gevoel geeft. (Fine, 2010) Bij mensen met schizofrenie is gebleken uit
onderzoek dat ze zich vaak aangetrokken voelen tot katten, dit is ook het geval bij honden maar hier is
voor mensen met schizofrenie de juiste omgangsvorm moeilijker te vinden. Dit komt doordat een kat
weinig geuite emoties heeft, hierdoor biedt de kat stille respectvolle grenzen. Dit is zonder de
uitbundigheid van bijvoorbeeld een hond. (de Kok, 2004)
Effecten die mensen tegenkomen in de praktijk
Tijdens de interviews zijn de onderstaande effecten genoemd, het gaat hierbij vaak om voorbeelden
van individuele cliënten, maar als deze vaak gezien worden door verschillende personen bij
verschillende cliënten kan dit erop wijzen dat het een effect is wat de inzet van katten in de zorg
teweeg brengt. Al dient er onderzoek naar gedaan te worden om het wetenschappelijk te ondersteunen.
Effect op sfeer
Een van de punten waar katten invloed op blijken te hebben is de sfeer op de locatie waar ze ingezet
worden. Een voorbeeld hiervan is, dat bij een verpleeghuis waar katten aanwezig zijn, door een
activiteitenbegeleidster opgemerkt is dat de aanwezigheid van een kat een vertrouwd en huiselijk
gevoel geeft (M. Bronkema, persoonlijke communicatie, 26 februari 2016). Ook in een pleeggezin
waar katten aanwezig zijn, is opgemerkt door de pleegmoeder, dat het gezin vrolijker is door de katten
(E. Klootsema- Nieborg, persoonlijke communicatie 18 maart 2016).
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Effect op gemoedstoestand
Ook op de gemoedstoestand van cliënten worden effecten waargenomen bij de inzet van katten.
Bij een verpleeghuis waar katten aanwezig zijn, is door een activiteitenbegeleidster waargenomen, dat
het in de buurt hebben en kunnen aaien en het spinnen van een kat een rustgevend effect op de
bewoners heeft en dat katten emotie kunnen opwekken bij de bewoners (M. Bronkema, persoonlijke
communicatie, 26 februari 2016). Een ander effect op de gemoedstoestand is ondervonden in een
pleeggezin waar katten aanwezig zijn. Hier heeft de pleegmoeder opgemerkt dat de katten en het aaien
hiervan de pleegkinderen rust en ontspanning geven, ook als de kinderen nieuw zijn in het gezin en dit
dus extra nodig hebben. (E. Klootsema- Nieborg, persoonlijke communicatie 18 maart 2016)
Hiernaast heeft een dierbegeleidster die met haar kat op bezoek gaat in een verzorgingstehuis
ondervonden dat een dove en demente cliënt die vaak nors en inactief was, vrolijk werd en ging
praten, wanneer de vrijwilligster met haar kat op bezoek kwam (T. Bijwaard, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016).
Troostend effect
Er wordt in de praktijk ondervonden dat katten een troostend effect hebben op cliënten, er zijn
meerdere voorbeelden die dit ondersteunen. Zo is bij een verpleeghuis waar katten aanwezig zijn door
een activiteitenbegeleidster opgemerkt dat katten de bewoners afleiding kunnen bieden, bijvoorbeeld
wanneer deze bewoners pijn hebben. Hiernaast heeft zij geconstateerd dat de bewoners genegenheid
kwijt kunnen bij de katten, onder andere door ze te knuffelen of met ze te spelen. (M. Bronkema,
persoonlijke communicatie, 26 februari 2016) Een andere situatie waarin dit effect aanwezig is, is in
een pleegezin waar katten aanwezig zijn. Hier heeft de pleegmoeder waargenomen dat de
pleegkinderen steun zoeken bij de katten en dat de katten in het begin een van de pleegkinderen
hielpen met het aannemen van een houding, hij kon zich namelijk richten op het aaien van de katten.
Dit kind heeft volgens de pleegmoeder zichtbaar steun gehad bij de katten. Tevens heeft zij
ondervonden dat de aanwezigheid van katten extra fijn is voor kinderen die in hun vorige huis ook
katten hadden, omdat dit iets vertrouwds is. (E. Klootsema- Nieborg, persoonlijke communicatie 18
maart 2016)
Stimulatie
De aanwezigheid van katten in een zorgsituatie kan een bron van stimulatie zijn voor de cliënten. Zo is
in een verpleeghuis waar katten aanwezig zijn door een activiteitenbegeleidster ondervonden dat de
aanwezigheid van een kat bewoners herinnert aan het verleden op een manier die ze tegelijk ook in het
heden houdt. Dezelfde activiteitenbegeleidster heeft opgemerkt dat de aanwezigheid van een kat
bewoners een aanleiding geeft voor het beginnen van gesprekken, en dat deze gesprekken vervolgens
ook over hele andere dingen dan katten kunnen gaan. Zij heeft ook waargenomen dat soms als de
activiteitensessie heel mat is, de kat bijvoorbeeld op tafel springt en er hierdoor aandacht is voor de
omgeving en dit een waardevolle afleiding biedt voor de bewoners. (M. Bronkema, persoonlijke
communicatie, 26 februari 2016) Een dierbegeleiderster die met haar katten langs gaat bij cliënten met
dementie heeft opgemerkt dat de katten een ontspannend effect hebben op deze mensen en stimulerend
zijn. Hiernaast heeft zij ondervonden dat de activiteiten die zij met de cliënten kan uitvoeren dankzij
de aanwezigheid van de katten, (samen opruimen, de kat borstelen, herinneringen ophalen)
stimulerend zijn voor de cliënten. (M. Bont de, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016) Een andere
dierbegeleidster, die met haar kat op bezoek gaat in een verzorgingstehuis is door het personeel van
het verzorgingstehuis erop gewezen dat een cliënt die veel sprak tijdens de bezoeken met de kat,
normaal bijna niet sprak (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016).
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Overige effecten
Naast de bovengenoemde effecten zijn tijdens de interviews nog meer effecten van het inzetten van
katten in zorgsituaties genoemd door de ervaringsdeskundigen. Een van deze effecten is opgemerkt
door een dierbegeleidster die via Tinley een project begeleidt waarbij mensen met honden en katten op
bezoek gaan in een verzorgingstehuis. Zij heeft opgemerkt dat sommige cliënten zich inschrijven bij
dit verpleeghuis in plaats van andere, vanwege deze dierbezoeken. (T. Kuper-Heij, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016) Voor ditzelfde project heeft een dierbegeleidster die met haar kat op
bezoek gaat in een verzorgingstehuis opgemerkt dat de cliënten het geweldig vinden als ze langkomt
met haar kat. Daarnaast meldde zij dat in het formulier van een overleden cliënt, door de dochter van
de cliënt is opgeschreven: met name heeft mijn moeder het zo gewaardeerd dat ze poes Missy op
bezoek had. Deze dierbegeleidster heeft tevens ondervonden dat het statusverhogende effect van het
op bezoek krijgen van een kat, belangrijk was voor een cliënt met een laag zelfbeeld. (T. Bijwaard,
persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) In een pleeggezin waar katten aanwezig zijn heeft de
pleegmoeder opgemerkt, dat de katten gewoon lekker zacht zijn en een afleiding vormen (E.
Klootsema- Nieborg, persoonlijke communicatie 18 maart 2016).
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3.4 Randvoorwaardes bij het inzetten van de kat als zorgdier
Indien katten worden ingezet in de zorg moeten er randvoorwaarden gesteld worden om zo de
veiligheid van de cliënt en de zorgkat te garanderen. De randvoorwaarden zijn verschillend voor een
bezoekdier en een dier dat op locatie woont, daarnaast dient in beide gevallen het welzijn van het dier
gewaarborgd te worden.
Veiligheid bezoekdier
- De zorgkat dient met respect te worden behandeld (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22
februari 2016).
- Een zorgkat dient vervoerd te worden in een speciale kattenrugzak (S. Leeuwen, van, persoonlijke
communicatie, 4 maart 2016), vervoersmandje (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari
2016) of bench (M. de Bont, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016) Ook dient zorgkat gewend te
zijn aan het vervoersmiddel.
- Om de veiligheid van het bezoekdier te garanderen dient de begeleider van de zorgkat, de kat goed te
kennen om zo de grenzen van de kat te beschermen (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4
maart 2016).
- Zodra er sprake is van een hittegolf of extreem warme temperaturen dient de sessie afgezegd te
worden (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)(T. Kuper-Heij, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016).
- Een kat dient een veilige haven te hebben tijdens het bezoek (T. Kuper-Heij, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016).
Veiligheid zorgkat op locatie
- Indien de zorgkat op locatie woont dient degene die hiervoor verantwoordelijk is, het welzijn van de
zorgkat in de gaten te houden.
- Indien de zorgkat op locatie woont dient degene die hiervoor verantwoordelijk is te voorkomen dat
de zorgkat eten krijgt van cliënten, wat niet goed is voor de kat.
Veiligheid cliënt
- Er dient op een zorglocatie een hygiënebeleid te zijn omtrent de omgang met dieren, om zo de kans
op zoönosen te verkleinen (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, 2016)
- Om de veiligheid van het bezoekdier te garanderen dient de begeleider van de zorgkat, de kat goed te
kennen om zo de grenzen van de kat te beschermen, zodat de kat dit zelf niet hoeft te doen en hierdoor
mogelijk een cliënt verwondt (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
Welzijn bezoekdier
- Er dient gekeken te worden of de specifieke zorgkat of de cliëntengroep en situatie passend is voor
de zorgkat (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
- Om het welzijn te garanderen dient de zorgkat goed gesocialiseerd te zijn (S. Leeuwen, van,
persoonlijke communicatie, 4 maart 2016) (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari
2016).
Welzijn zorgkat op locatie
- Indien de zorgkat woont op de locatie dient de kat ook te kunnen ontsnappen aan cliënten en drukte
door bijvoorbeeld een eigen ruimte te hebben (M. Bronkema, persoonlijke communicatie, 26 februari,
2016).
- Indien er een zorgkat op locatie wordt aangeschaft dient dit een volwassen kat te zijn (M. Bronkema,
persoonlijke communicatie, 26 februari, 2016) (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari
2016).
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- Indien de zorgkat op locatie woont dient het duidelijk te zijn wie er verantwoordelijk is voor de
verzorging van de kat (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, 2016)
Begeleider zorgkat
- De begeleider van de zorgkat dient voldoende zelfkennis te hebben om zo te weten welke
cliëntengroep geschikt is om naar toe te gaan (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart
2016).
- De begeleider dient interesse in de cliëntengroep te hebben om zo te weten wat bij het ziektepatroon
past en wat bij de cliënt zelf (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016);
- De begeleider kent de lichaamstaal van zijn eigen kat perfect (S. Leeuwen, van, persoonlijke
communicatie, 4 maart 2016).
- De begeleider kent het basisgedrag, met name stressgedragingen en de train- en leerprincipes van de
kat (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016).
3.4.1 Factoren bij het selecteren van de kat als zorgdier
Wanneer een kat wordt geselecteerd voor de inzet in de zorg zijn er verschillende factoren belangrijk.
Het is belangrijk dat de kat die ingezet gaat worden gezond is, in paragraaf 3.2.5. staan de
fysiologische kenmerken van de gezonde kat weergeven. Daarnaast moet er naar het karakter van de
kat gekeken worden. Om dit karakter beter te doorgronden dient er een gedragstest gedaan te worden,
deze staat beschreven in paragraaf 3.3.4. De socialisatie van een kat heeft ook invloed op zijn
geschiktheid als zorgdier, dit wordt ook in deze paragraaf besproken.
Karakter van de zorgkat
Het karakter van de individuele kat is een belangrijke factor om rekening mee te houden wanneer een
kat wordt inzet als zorgdier. Individuele katten reageren verschillend op verschillende situaties.
Sommige katten vinden het in vreemde grote ruimtes zijn bijvoorbeeld niet prettig, terwijl andere
katten hier geen probleem mee hebben of zelfs leuk vinden. (M. de Bont, persoonlijke communicatie,
21 maart 2016) Katten die snel uit hun doen zijn in een omgeving met veel prikkels of bij nieuwe
prikkels, zijn niet geschikt voor de inzet (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari
2016). Ook katten die fel zijn en hierdoor snel met hun poten slaan zijn minder geschikt, dit omdat bij
bijvoorbeeld oudere cliënten de huid snel beschadigd kan raken (T. Bijwaard, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016). Over het algemeen is het actief contact zoeken met nieuwe mensen
een karaktereigenschap die katten geschikter maakt voor de inzet in de zorg. Andere
karaktereigenschappen die als positief worden beschouwd zijn het niet angstig zijn voor nieuwe
prikkels, graag bij mensen op schoot zitten (T. Bijwaard, persoonlijke communicatie, 22 februari
2016) en op mensen gericht zijn (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016).
Naast deze algemene eigenschappen verschilt het per vorm van inzet wat voor karakter de kat nodig
heeft. Een voorbeeld hiervan is dat een bedlegerige zwaar dementerende cliënt, het bezoek van een kat
heerlijk kan vinden, maar dat een drukke kat in deze situatie teveel prikkels geeft. In deze situatie kan
dan ook het best gekozen worden voor een kat die rustig gaat liggen naast de cliënt. (T. Bijwaard,
persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) Een andere situatie waar een drukkere kat meer past is
bijvoorbeeld bij een groep cliënten met dementie, die mobiel zijn, deze cliënten kunnen geprikkeld
worden door bijvoorbeeld een speelse kat (M. de Bont, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016).
Socialisatie
Een goede socialisatie op jonge leeftijd is belangrijk voor het geschikt maken van een kat als zorgdier.
Dit kan helpen om de kat te laten wennen aan onder andere het regelmatig vervoerd worden. Als een
kat in de eerste drie maanden van zijn leven leert om een tuigje te dragen, zal dit hierdoor later in zijn
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leven makkelijker gaan (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016). Dit kan later in
het leven van de zorgkat handig zijn.
Wanneer er tijdens de socialisatieperiodes dingen misgaan kan dit het gedrag van de kat op volwassen
leeftijd beïnvloeden (Bijvoets & de Keizer , 2016). Indien een kat niet goed gesocialiseerd is kunnen
er ernstige angstgedragingen ontstaan (Bijvoets & de Keizer , 2016) dit kan er voor zorgen dat een kat
niet geschikt is voor de inzet in de zorg. Dit betekend echter niet dat asielkatten, waarvan de
socialisatie vaak onbekend is, per definitie ongeschikt zijn. Als deze de juiste karaktereigenschappen
hebben en geen last krijgen van regelmatig vervoerd worden kunnen ook asielkatten geschikte
zorgdieren zijn. (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016)
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4. Discussie
De discussie is ingedeeld in twee verschillende onderdelen, namelijk de methodische discussie en de
resultatendiscussie. De methodische discussie is onderverdeeld in het literatuuronderzoek en de
gehouden interviews. Daarop volgt resultatendiscussie, hierin worden de bijzonderheden uit de
resultaten besproken.

4.1 methodische discussie
Literatuuronderzoek
Tijdens het uitgevoerde literatuuronderzoek is er gebruik gemaakt van veel verschillende literatuur.
Een deel van de mogelijke literatuur was echter niet toegankelijk voor de onderzoekers. Het budget
tijdens het onderzoek was beperkt, hierdoor kon niet alle informatie die te koop was aangekocht
worden. Veel mogelijk interessante onderzoeken kosten tussen de 30 en 40 euro per stuk en waren
hierdoor niet toegankelijk voor de onderzoekers. Een voorbeeld hiervan is ‘‘Differences in food
preferences between individuals and populations of domestic cats Felis silvestris catus.’’ door J.W.S.
Bradshaw L.M. Healey, C.J. Thorne, D.W. Macdonald, C. Arden-Clark. Dit onderzoek had gebruikt
kunnen worden voor paragraaf 3.1.3 voedingsbehoeften van de kat. Dit onderzoek koste $35,95
(Science Direct , z.d. ) en is hierom niet gebruikt. Andere paragrafen waarbij bronnen niet zijn
gebruikt omdat deze te duur waren zijn: 3.1.2. Juiste huisvesting en verzorging van de kat en 3.3.5.
Positieve effecten van de kat als zorgdier.
Aangezien er een beperkte hoeveelheid onderzoek gedaan is naar dit onderwerp in Nederland, is er
ook gebruik gemaakt van buitenlandse bronnen. Dieren worden in verschillende landen verschillend
behandeld (Mol, 2011). Dit kan er voor zorgen dat niet al deze informatie direct toepasbaar is op de
Nederlandse situatie.
Gehouden interviews
Wegens beperkte middelen zijn er tijdens dit onderzoek zeven personen geïnterviewd. Door
ervaringsdeskundigen te selecteren die vanuit verschillende perspectieven ervaring hebben met het
onderwerp, is wel alle relevante informatie verkregen.
Tijdens elk interview is er een risico op sociaal wenselijke antwoorden, zelfs als de interviewer
probeert dit te vermijden kan hij de geïnterviewde onbewust sturen met non-verbale signalen (Baarda
B. , 2009). De ervaringsdeskundigen waren bereid geïnterviewd te worden aangezien ze interesse
hebben in dit gebied, deze mensen hebben een positieve attitude tegenover het onderwerp. Dit kan wel
betekenen dat de ervaringsdeskundigen onbewust niet 100% objectief waren of sociaal wenselijke
antwoorden gaven. Om te voorkomen dat dit effect had op de resultaten is er een balans gecreëerd
tussen zowel vragen naar negatieve punten als positieve punten met betrekking tot het onderwerp.

4.2 Resultatendiscussie
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek en het verwerken van de resultaten zijn enkele onverwachte
punten naar voren gekomen. Deze worden hieronder besproken.
Vanuit de literatuur wordt gedacht dat de Bengaal veel eigenschappen bezit (Hart & Hart, 2013) die
het een ongeschikt ras maken voor de inzet als zorgdier. Tijdens de interviews met een aantal van de
ervaringsdeskundigen bleek dat zij de Bengaal niet snel zouden kiezen als ras om in te zetten in de
zorg (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) (S. Leeuwen, van, persoonlijke
communicatie, 4 maart 2016). Eén van de ervaringsdeskundigen blijkt echter een kruising BengaalNoorse boskat in te zetten als zorgdier. Deze kat is geschikt voor de inzet en het feit dat hij een
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Bengaal-Noorse boskat kruising is beïnvloed hem niet negatief in zijn functie als zorgdier. (M. Bont
de, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016) Op basis van de literatuur en eerdere interviews
hadden wij dit niet verwacht. De Bengaal-Noorse boskat kruising is zeer uitgebreid gesocialiseerd
vanaf een jonge leeftijd (M. Bont de, persoonlijke communicatie, 21 maart 2016). Uit
literatuurbronnen blijkt de socialisatie veel invloed te hebben op het gedrag van de kat als hij
volwassen is (Sweere Y. , Bijvoets, Teygeler, & van der Waa, 2011) (Bijvoets & Keizer, z.d.). Ook
zijn veel ervaringsdeskundigen van mening dat een goede socialisatie veel invloed heeft op de
geschiktheid van een individuele kat als zorgdier (M. Bont de, persoonlijke communicatie, 21 maart
2016) (T. Kuper-Heij, persoonlijke communicatie, 22 februari 2016) (T. Bijwaard, persoonlijke
communicatie, 22 februari 2016) (S. Leeuwen, van, persoonlijke communicatie, 4 maart 2016) (M.
Jong de, persoonlijke communicatie, 11 maart 2016). Hier vanuit concluderen wij dat de socialisatie
een belangrijkere factor is voor de geschiktheid van een kat als zorgdier dan het ras.
Voorafgaand aan het onderzoek hadden wij verwacht dat er bij de katten die permanent op
zorginstellingen verblijven meer problemen zouden zijn rondom het welzijn en de veiligheid van de
kat en hygiëne en veiligheid van de cliënten, dan bij bezoekkatten. Aangezien dit vaak gedaan wordt
door mensen met kennis van de zorg, maar zonder dier-gerelateerde opleiding. Tijdens een bezoek bij
een zorginstelling waar katten permanent verblijven, bleek dat de inzet van katten in de zorg goed
doordacht is, op verschillende gebieden namelijk; het welzijn van kat en cliënt, het maken van
protocollen en afspraken en op het gebied van hygiëne. In dit verpleeghuis wordt gebruik gemaakt van
het HACCP systeem, (M. Bronkema, persoonlijke communicatie, 26 februari, 2016) dit is een
afkorting voor Hazard Analysis Critical Control Points (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid,
2016). Hierbij horen lijsten waarop aangegeven en bijgehouden wordt hoe vaak bijvoorbeeld de
koelkast of de kattenbak schoongemaakt wordt, dit maakt de hygiëne controleerbaar (M. Bronkema,
persoonlijke communicatie, 26 februari, 2016). Er bleek dat op de zorginstelling alleen katten worden
ingezet omdat zowel de cliënten als de begeleiders affiniteit met katten hebben. Hierdoor is er basis
kennis van katten op het gebied van welzijn, verzorging, huisvesting en hygiëne aanwezig. Ook bij het
bezoek aan een pleeggezin waar katten aanwezig zijn, bleek dat hier uitgebreid is nagedacht over de
juiste wijze van de verzorging van de katten, het welzijn, de hygiëne en de veiligheid van dier en mens
(E. Klootsema- Nieborg, persoonlijke communicatie 18 maart 2016). De pleegmoeder van dit gezin
bleek een dier-gerelateerde opleiding gedaan te hebben, waardoor zij voldoende kennis bezit over deze
kwesties. Hier vanuit kan geconcludeerd worden dat het permanent verblijven van katten op
zorginstellingen op een professioneel manier gedaan kan worden, mits er personen aanwezig zijn die
basis kennis van katten op het gebied van welzijn, verzorging, huisvesting en hygiëne hebben.
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5. Conclusie
In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘wat zijn de kwaliteiten van de kat (Felis
sylvestris catus) als zorgdier?’ vervolgens wordt er uitgebreider op de kat als zorgdier ingegaan door
het beantwoorden van de deelvragen.
De kwaliteiten van de kat als zorgdier
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek namelijk: ‘Wat zijn de
kwaliteiten van de kat (Felis sylvestris catus) als zorgdier?’
Tijdens de interviews zijn vele effecten naar voren gekomen, enkele belangrijke effecten zijn: de rust
en het vertrouwde gevoel die de kat de mens biedt onder andere door te spinnen. Hiernaast biedt de kat
mensen een mogelijkheid om hun zorgzame aard te uiten en zorgt voor vermindering van eenzaamheid
bij de cliënten. De aanwezigheid van katten in een zorgsituatie kan een bron van stimulatie zijn voor
de cliënten.
Tevens zijn er enkele belangrijke effecten van de kat gevonden in de literatuur, waaronder: katten
kunnen voor een vermindering van depressie en eenzaamheid zorgen. Waarbij ze het voordeel hebben
ten opzichte van honden dat ze relatief minder fysieke verzorging nodig hebben. Doordat de kat
minder geuite emoties heeft dan de hond is het een geschikter dier voor de inzet bij mensen met
schizofrenie.
Wanneer de kat op de juiste wijze wordt ingezet als zorgdier kan deze een positieve toevoeging zijn in
het leven van de cliënten.
Om de bovenstaande hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende subvragen beantwoord.
Behoeften van de kat
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de subvraag: ‘Wat zijn de behoeften van de kat?’.
Katten hebben verschillende behoeften waaraan voldaan moet worden om het welzijn van de kat te
waarborgen. Allereerst moet er rekening gehouden worden met de fysiologische voedingsbehoeften
van de kat. Met name het feit dat een kat een obligate carnivoor is, is hierbij zeer belangrijk. Bij de
huisvesting van de kat is het belangrijk dat er voldoende verrijking aanwezig is, om te zorgen dat de
kat zowel mentaal als fysiek gestimuleerd wordt. Om zowel de gezondheid en veiligheid van de kat als
van de mens te waarborgen is het belangrijk dat de kat de benodigde medische zorg ontvangt.
Hieronder vallen onder andere inentingen en parasiet preventie en bestrijding.
Signalen van de kat
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de subvraag: ‘Wat voor signalen geeft de kat?’
De zintuigen van de kat hebben invloed op hoe deze de wereld waarneemt en zich vervolgens
gedraagt. Het is belangrijk dat de verantwoordelijke voor de kat weet hoe deze zintuigen werken zodat
hij zich kan inleven in de kat, zonder deze teveel te vermenselijken. Het temperament van de kat heeft
invloed op zijn geschiktheid als zorgdier, het verschilt echter per wijze van inzet welk karakter juist is.
Sommige eigenschappen zijn in principe bij elke wijze van inzet positief. Hierbij kan gedacht worden
aan, interesse in mensen en snel herstellen na korte stressmomenten. Eigenschappen die de kat minder
geschikt maken voor de inzet als zorgdier zijn, het snel vertonen van agressie en angst. Het is
belangrijk dat de verantwoordelijke van het dier weet wat de soorteigen gedragingen van de kat zijn.
Aangezien hier rekening mee houden belangrijk is voor het waarborgen van het welzijn van de kat. De
belangrijkste soorteigen gedragingen zijn: het kunnen vertonen van sociaal gedrag, het behouden van
een territorium en het kunnen vervullen van het jachtinstinct. Katten zijn goed in staat om te leren, dit
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doen zij door middel van operante en klassieke conditionering. Door hier gebruik van te maken kan de
kat leren goed om te gaan met de prikkels die hij tegenkomt tijdens de inzet als zorgdier. Hiernaast kan
dit gebruikt worden om de kat commando’s te leren.
Huidige ervaringen
In deze paragraaf wordt er antwoordt gegeven op de subvraag ‘Wat zijn de huidige ervaringen met het
inzetten van de kat als zorgdier?’
Vanuit de huidige ervaringen zijn enkele belangrijke punten naar voren gekomen met betrekking tot de
inzet van katten in zorgsituaties. Wanneer een kat wordt ingezet als zorgdier is het belangrijk dat
hierbij de grenzen van de kat niet overschreden worden. Om dit te voorkomen mag de kat niet te lang
achter elkaar ingezet worden, maximaal twee uur per dag. Dit is ook afhankelijk van de intensiviteit
van de inzet en de individuele kat. De kat moet gezond zijn om ingezet te kunnen worden als zorgdier,
dit om het welzijn van de kat te beschermen en om het risico op zoönosen te verminderen voor de
cliënten. Voorafgaand aan de inzet dienen zowel de kat als de dierbegeleider gekeurd te worden,
hierbij dient de kat een gedragstest te ondergaan. Zowel tijdens de interviews en het
literatuuronderzoek zijn positieve effecten gevonden die de kat op de mens kan hebben.
Randvoorwaardes
In deze paragraaf wordt er antwoordt gegeven op de subvraag ‘Wat zijn de randvoorwaardes bij het
inzetten van de kat als zorgdier?’
Wanneer een kat wordt ingezet als zorgdier zijn er veel randvoorwaardes waaraan voldaan moet
worden om te zorgen dat dit op een professionele wijze gebeurt. Indien de randvoorwaardes niet in
acht worden genomen, worden zowel de veiligheid van de kat, de betrokken mensen en de goede naam
van het vak in gevaar gebracht. De hoofdlijnen hierbij zijn: de dierbegeleider moet voldoende kennis
hebben op het gebied van katten en de specifieke zorgkat. Dit om de kat te kunnen beschermen tijdens
de inzet en tijdig te kunnen ingrijpen wanneer de kat iets als onprettig ervaart. Daarnaast dient er
voldoende kennis over de cliënt te zijn om te zorgen dat ook de grenzen van de cliënt gerespecteerd
worden en om de veiligheid van de kat te waarborgen. Bij het selecteren van een kat om mogelijk in te
zetten als zorgdier dient er met name naar het karakter van de individuele kat gekeken te worden door
middel van een gedragstest.
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6. Aanbevelingen
Vanuit de informatie verkregen in de loop van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen ontstaan.
De aanbevelingen zijn ingedeeld in vier onderdelen namelijk: vervolgonderzoek, dier, dierbegeleider
en zorginstellingen.
Vervolgonderzoek




Tijdens het onderzoek bleek dat het niet duidelijk was in hoeverre er incidenten plaatsvinden
met betrekking tot zoönosen en allergieën. Aangezien het niet bekend is hoe vaak dit
voorkomt en onder welke omstandigheden, is het ook niet duidelijk wat er gedaan moet
worden om het aantal incidenten te verminderen of in ieder geval niet te laten stijgen. Hierom
raden wij aan dat hier een onderzoek naar gedaan wordt.
Om ervoor te zorgen dat katten op meer plekken ingezet worden als zorgdier en er meer
mogelijkheden komen om dit te vergoeden, is er meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar
de effecten die de inzet van zorgkatten heeft.

Dier




Uit het onderzoek is gebleken dat het zeer belangrijk is dat de kat een gedragstest ondergaat
voor dat de kat wordt ingezet in de zorg, om zo het welzijn van de kat en de cliënt te
waarborgen. Dit wordt dan ook aanbevolen voordat een kat wordt ingezet in de zorg. Een
gedragstest kan bijvoorbeeld gedaan worden bij Tinley Academie.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de socialisatie essentieel is om de kat geschikt te maken
als zorgkat en zo het welzijn te waarborgen. Hierom bevelen wij aan dat alleen goed
gesocialiseerde katten worden ingezet als zorgkat. Bij deze socialisatie moet met name gelet
worden op de kat-mens relatie en het omgaan met nieuwe prikkels zoals vervoerd worden en
het in nieuwe ruimtes zijn.

Dierbegeleider


De dierbegeleider moet voldoende kennis hebben over de inzet van katten, hierbij gaat het
zowel om kennis over de kat als over de cliënt. Dit is nodig om de veiligheid van de betrokken
mensen, de kat en de goede naam van het vak te beschermen. Om er zeker van te zijn dat de
dierbegeleider over de juiste kennis beschikt dient deze een training te volgen, bijvoorbeeld bij
Tinley Academie of een diergerichte studie hebben behaald, zoals MBO Dier Management.

Zorginstellingen




Er dienen protocollen gemaakt te worden op zorginstellingen waar katten worden ingezet als
zorgdier. Hierin moet worden vastgelegd, wie er verantwoordelijk is voor de kat en wat er
gedaan wordt aan zoönosen-preventie en (preventieve) medische zorg voor de kat, onder
welke omstandigheden de sessie niet doorgaat of stopgezet wordt, wie welke kosten betaalt en
hoe eventuele schade afgehandeld wordt en hoe de hygiëne wordt gewaarborgd rondom de
inzet.
De communicatie tussen dierbegeleiders en zorginstellingen dient verbeterd te worden, door
onder andere vaste overlegmomenten in te plannen. Dit is nodig omdat gebrekkige
communicatie door veel vrijwilligers als hinderlijk wordt ervaren en het risico op incidenten
erdoor vergroot wordt.
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Bijlage I Informed Consent
Onderzoek inzet katten in de gezondheidszorg
Uitvoerders onderzoek: Rianne Panman & Saskia Wiggemans
Inleiding
U maakt deel uit van dit onderzoek. Dit is een onderzoek naar de inzet van katten in de
gezondheidszorg in Nederland. Met dit onderzoek zullen de mogelijke voordelen en knelpunten in
kaart gebracht worden. Dit onderzoek kan gebruikt worden om het welzijn van katten als zorgdier te
verbeteren en hun inzet te optimaliseren. Dit formulier bied u informatie over uw aandeel in dit
onderzoek en door middel van dit formulier kunt u aangeven of u hiervoor toestemming geeft.
Het doel van het onderzoek:
De doelstelling van het onderzoek is als volgt:
‘Een betrouwbare en duidelijke bron van kennis creëren waardoor de dierbegeleider een
handvat heeft om het welzijn van katten als zorgdier te waarborgen, in de vorm van een
afstudeeronderzoek. Daarnaast wordt er een hoofdstuk geschreven dat wordt toegevoegd aan het
handboek ‘Dieren in de zorg.’
Met dit onderzoek wordt de volgende hoofdvraag beantwoord:
‘‘Wat zijn de kwaliteiten van de kat (Felis sylvestris catus) als zorgdier?’’
Toestemming
Tijdens het onderzoek worden er geluidopnames gemaakt. Deze opnames zullen gebruikt worden voor
juiste documentatie. Deze opnames zullen enkel gebruikt worden voor dit onderzoek.
Voorafgaand aan de publicatie zal een proefversie toegestuurd worden en wordt u toestemming
gevraagd voor het plaatsen van de teksten die afkomstig zijn van uw interview.
Wij willen u hierbij vragen of u hiermee instemt.

Naam respondent:

Datum:

Handtekening respondent:
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Bijlage II Omschrijving labels die gebruikt zijn bij dit onderzoek
Achtergrond zorgkat: Wat de invloed is van de achtergrond van katten, op de potentie van de kat als
zorgkat.
Advies: Adviezen die geven zijn door de geïnterviewde ervaringsdeskundigen.
Afspraken: Alle adviezen en ervaringen omtrent de afspraken rondom de inzet van zorgkatten.
Allergie (zorg)kat: Ervaringen met allergieën voor (zorg)katten.
Balans werk/rust: Relevante informatie rondom de balans tussen werk en rust van een zorgkat.
Benodigde kennis: Kennis die een dierbegeleider nodig heeft voor het juist inzetten van een zorgkat.
Bezoekdier/woondier: De voor en nadelen van een bezoekdier tegenover een dier dat permanent op
een zorglocatie gehouden wordt.
Binnen/buiten: De voor en nadelen van het binnen en buiten laten van een (zorg)kat.
Effecten zorgkat: Gesignaleerde effecten van een zorgkat.
Effecten zorgdier: Gesignaleerde effecten van een zorgdier op de cliënt.
Effect op zorgkat: De effecten van de inzet, op zorgkatten.
Effect op dierbegeleider: De effecten van de inzet, op dierbegeleiders.
Effect robotdier: De effecten van een robotdier op de cliënt.
Ervaring met katten: Hoeveel en welke ervaring de ervaringsdeskundige heeft met katten.
Ervaring met zorgkatten: Hoeveel en welke ervaring de ervaringsdeskundige heeft met zorgkatten.
Financiën zorgkat: Alle informatie rondom om de financiën van het inzetten van een zorgkat.
Geschiktheid: Punten die (zorg)katten en/of dierbegeleiders mogelijk wel of niet geschikt maken voor
het ingezet worden/inzetten van een zorgkat.
Karakter kat: Relevante informatie het karakter van katten in het algemeen.
Karakter zorgkat: Relevante informatie rondom het karakter van zorgkatten en de invloed hiervan
tijdens de inzet.
Lichaamstaal zorgkat: Relevante informatie rondom de lichaamstaal van de zorgkat.
Nadelen zorgdier: Door de ervaringsdeskundigen genoemde nadelen van de inzet van zorgdieren.
Nadelen zorgkat: Door de ervaringsdeskundigen genoemde nadelen van de inzet van zorgkatten.
Natuurlijk gedrag: Relevante informatie over het natuurlijke gedrag van een kat.
Materiaal: Materialen die, afhankelijk van de situatie, benodigd zijn rondom de inzet van de inzet van
de kat als zorgdier.
Opleiding: De opleiding(en) van de geïnterviewde.
Overgewicht (zorg)kat: Relevante informatie rondom en mogelijke oorzaken bij overgewicht van
(zorg)katten.
Houding cliënt: De houding van de cliënten ten opzichte van de zorgkat.
Houding eigenaar zorgkat: De houding van de eigenaar van de zorgkat, ten opzichte van de zorgkat.
Houding familie cliënt: De houding van de familie van de cliënt ten opzichte van de zorgkat.
Houding personeel: De houding van het personeel ten opzichte van de zorgkat.
Houding zorginstelling: De houding van de zorginstelling ten opzichte van de zorgkat.
Hygiëne: Alle belangrijke informatie rondom hygiëne bij het inzetten van een zorgkat.
Informatie individuele zorgkat: Informatie over een individuele zorgkat.
Informatie individuele cliënt: Informatie over een individuele cliënt.
Interactie dierbegeleider/cliënt: Informatie over de interactie tussen de dierbegeleider en de cliënt.
Interactie cliënt/zorgkat: Informatie over de interactie tussen de cliënt en de zorgkat.
Interactie dierbegeleider/zorgkat: Informatie over de interactie tussen de dierbegeleider en de
zorgkat.
Parasieten: Alle relevante informatie rondom parasieten bij de (zorg)kat.
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Randvoorwaarden: De genoemde randvoorwaarden bij de inzet van de kat in een zorgsituatie.
Ras zorgkat: Informatie over de mogelijke invloed van het ras op de potentie van de zorgkat.
Risico’s voor cliënten: De risico’s die de inzet van zorgkatten mogelijk mee brengt voor de cliënten.
Risico’s voor zorgkat: De risico’s die de inzet van zorgkatten mogelijk mee brengt voor de zorgkat.
Samenwerking verschillende partijen: Beschrijvingen van en adviezen voor de samenwerking van
verschillende partijen.
Socialisatie: Alle relevante informatie rondom de socialisatie van de (zorg)kat.
Specifiek project: Informatie over specifieke projecten.
Training zorgkat: Informatie over en ervaringen met het trainen van zorgkatten.
Training dierbegeleider: Informatie over en ervaringen met het trainen van dierbegeleiders.
Type inzet zorgkat: De wijze waarop de zorgkat ingezet wordt.
Verzorging zorgkat: Relevante informatie en ervaringen rondom de inzet van de kat als zorgdier.
Vergelijking andere dieren: De vergelijking tussen (zorg)katten en andere (zorg)diersoorten.
Verwachtingen zorgkat: De verwachtingen die mensen hebben bij het inzetten van zorgkatten.
Verwachtingen andere zorgdieren: De verwachtingen die mensen hebben bij het inzetten van
zorgdieren.
Voeding (zorg)kat: Adviezen en ervaringen met betrekking tot de voeding van de (zorg)kat.
Vervoer zorgkat: Adviezen en ervaringen met betrekking tot het vervoer van de zorgkat.
Welzijn zorgkat: Adviezen en ervaringen met betrekking tot het welzijn van de zorgkat
Welzijn cliënt: Adviezen en ervaringen met betrekking tot het welzijn van de cliënt
Werkervaring: De werkervaring van de geïnterviewde.
Zoönosen: Adviezen en ervaringen met betrekking tot de zoönosen die mogelijk bij katten kunnen
voorkomen.
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Bijlage III Axiaal gecodeerde labels
In deze bijlage staan alle labels axiaal gecodeerd, het getal achter de label weergeeft hoe vaak het label
is voorgekomen.
Houding
Houding cliënt: 7
Houding eigenaar zorgkat: 8
Houding familie cliënt: 1
Houding personeel: 9
Houding zorginstelling: 4
Mogelijke nadelen
Allergie (zorg)kat: 5
Nadelen zorgdier: 9
Nadelen zorgkat: 4
Parasieten: 6
Risico’s voor cliënten: 2
Risico’s voor zorgkat: 8
Zoönosen: 21
Geschikte zorgkat
Achtergrond zorgkat: 21
Geschiktheid: 4
Karakter kat: 3
Karakter zorgkat: 18
Ras zorgkat: 14
Socialisatie: 16
Training zorgkat: 7
Informatie individuele
zorgkat: 61

Andere zorgdieren
Effecten zorgdier: 6
Effect robotdier: 1
Vergelijking andere dieren:
9
Verwachtingen andere
zorgdieren: 1
Ervaringsdeskundige
Benodigde kennis: 6
Effect op dierbegeleider: 3
Ervaring met katten: 2
Ervaring met zorgkatten: 1
Training dierbegeleider: 1
Specifiek project: 22
Werkervaring: 19
Opleiding: 23
Interactie
Afspraken: 15
Financiën zorgkat: 5
Interactie
dierbegeleider/cliënt: 4
Interactie cliënt/zorgkat:
Interactie
dierbegeleider/zorgkat: 9
Samenwerking verschillende

partijen: 9
Verwachtingen zorgkat:5
Effecten zorgkat: 38
Welzijn zorgkat
Advies: 40
Balans werk/rust: 17
Bezoekdier/woondier: 9
Binnen/buiten: 7
Effect op zorgkat: 6
Lichaamstaal zorgkat: 10
Natuurlijk gedrag: 18
Overgewicht (zorg)kat: 7
Randvoorwaarden: 10
Verzorging zorgkat: 4
Voeding (zorg)kat: 17
Vervoer zorgkat: 1
Welzijn zorgkat: 7
Inzet zorgkat
Materiaal: 13
Hygiëne: 18
Type inzet zorgkat: 6
Cliënt
Informatie individuele
cliënt: 11
Welzijn cliënt: 1
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Bijlage IIII Categorisatie van erkende kattenrassen
In onderstaande tabel staan alle erkende kattenrassen en het jaar van acceptatie van het kattenras
Tabel 10 categorisatie van erkende kattenrassen en jaar van acceptatie van het kattenras

Categorieën
Categorie I
Categorie II

Categorie III

Categorie IV

Ras
exotic
Perzische kat
Amerikaanse curl
langhaar
Amerikaanse curl
korthaar
LaPerm langhaar
LaPerm korthaar
main coon
Neva Masquerade
Noorse Boskat
ragdoll
heilige birmaan
Siberische kat
Turkse angora
Turkse van
Abessijn
Bengaal
Burmilla
Britse korthaar
Burmees
Chartreux
Cornish rex
cymric
devon rex
don sphynx
European
German rex
Japanse bobtail
Kurilean bobtail langhaar
Kurilean bobtial korthaar
Korat
manx
Egyptische mau
ocicat
blauwe rus
Singapura
snowshoe
sokoke
Somali
spynhx
Balinees
Oosters langhaar
Oosters korthaar
peterbald

Jaar van acceptatie ras
1983
1949
2003
2003
2015
2015
1982
2011
1977
1991
1949
1997
1993
1960
1949
1999
1995
1960
1960
1960
1968
2006
1968
2011
1949
1982
1989
2004
2004
1980
1949
1992
1992
1949
2014
2004
1994
1981
2002
1983
1985
1959
2012

siamees
(Fédération Internationale Féline, z.d. )

1949

Naast de bovenstaande kattenrassen zijn er vier rassen die voorlopig erkent zijn als kattenras, dit zijn
de: Britse langhaar deze komt in categorie III, de selkirk rex langhaar en de selkirk rex korthaar, beide
rassen worden ingedeeld in categorie II en als laatst de Thai, deze wordt ingedeeld in categorie IV. Het
officieel indelen in de categorieën gebeurt zodra deze soorten kattenrassen officieel erkende
kattenrassen zijn geworden. (Fédération Internationale Féline, z.d. )

Bijlage V De verschillende voedingstoffen in het dieet van de kat
Katten hebben specifieke voedingsbehoeftes, in paragraaf 3.1.3 wordt hier over verteld. In deze bijlage
wordt aanvullende informatie gegeven en word de rol van proteïnen, vetten, koolhydraten mineralen
en vitamines besproken.
Proteïnen
Vergeleken met bijna elk ander zoogdier, hebben katten een hoger percentage proteïne nodig in hun
voeding. Voor het onderhoud van hun lichaam hebben volwassen katten ongeveer 12% van het droge
gewicht van de voeding in proteïnen nodig en kittens 18%. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Vetten
Vet, in het dieet, heeft in het algemeen drie functies: als energiebron, als oplosmiddel voor bepaalde
vitamines en als bron van essentiële vetzuren. Katten zijn goed in het efficiënt verwerken van hoge
hoeveelheden vet in hun dieet. Een van de aanpassingen op hun carnivore levensstijl, lijkt een lage
activiteit in een of meer enzymen die arachidonzuur produceren, te zijn. Het is hierdoor noodzakelijk
dat de voeding van katten voldoende arachidonzuur bevat. Een tekort hieraan kan ervoor zorgen dat de
poes niet in oestrus komt of dat de kittens geboorteafwijkingen krijgen. (Bradshaw, Casey, & Brown,
2012)
Koolhydraten
Er van uitgaand dat hun dieet zowel proteïnes als triglyceriden bevat, hebben katten geen koolhydraten
nodig. Veel commerciële kattenvoeding, met name droge brokken bevat echter wel significante
hoeveelheden koolhydraten. Katten zijn prima in staat om zetmeel, de meeste suikers en glucose te
verteren, hoewel hun vermogen om sucrose te benutten beperkt is. Katten zijn niet in staat om
cellulose te verteren. (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Mineralen en vitamines
Katten verschillen in hun vereisten voor mineralen niet veel van andere zoogdieren. In het wild
moeten ze een deel van de botten van hun prooien opeten, omdat vlees alleen niet voldoende calcium
en fosfor bevat. Sommige katten schijnen intolerant te zijn voor hoge hoeveelheden magnesium in hun
dieet, waardoor blaasproblemen kunnen ontstaan. Aangezien de natuurlijke voeding van een kat uit
zichzelf voldoende natrium bevat, zijn katten tamelijk ongevoelig geworden voor de smaak hiervan.
(Bradshaw, Casey, & Brown, 2012)
Katten hebben een aantal specifieke behoeftes op het vlak van vitamines in hun voeding:
- Katten hebben geen behoefte aan vitamine C;
- katten moeten vitamine A vanuit een niet-plantaardige bron in hun voeding hebben;
- katten kunnen zelf weinig vitamine D aanmaken, hierom moet het voldoende aanwezig zijn in hun
voeding;
- katten kunnen zelf weinig vitamine B-3 (niacine) aanmaken, hierom moet het voldoende aanwezig
zijn in hun voeding;
- katten hebben grote hoeveelheden thiamine nodig, ongekookte vis bevat een enzym dat thiamine
vernietigt, een dieet van ongekookte vis kan hierdoor tot tekorten lijden. (Bradshaw, Casey, & Brown,
2012)
Daarnaast heeft de kat de volgende B vitamines nodig: B-1 (thiamine), B-2 (ribflavine), B-3 (niacine),
B-5 (pantotheenzuur), B-6 (pyridoxine), B-9 (foliumzuur) en B-12 (cobalamimangaan). Ook heeft de
kat vitamine E, kalium, natrium, magnesium, mangaan en selenium nodig. (Moore , 2010)

Bij het verkeerd voeren van een kat kunnen onder andere de volgende problemen ontstaan:
- De vitamines A, D en E, kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer er teveel van
wordt opgenomen. Daarnaast kan een teveel aan kalk of fosfor ook ernstige gezondheidsproblemen
veroorzaken;
- indien er teveel levertraan gevoerd wordt kan dit voor botafwijkingen zorgen. (Moore , 2010)
Andere belangrijke stoffen
Het is belangrijk dat de proteïnen in de voeding van de kat de juiste samenstelling van aminozuren
bevatten, voor de kat is dit als volgt: arginine, histidine, leucine, isoleucine, valine, methionine,
threonine, tryptofaan en asparagine (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012). Indien katten te weinig van
het aminozuur taurine binnenkrijgen, kan het netvlies kapot gaan en hebben ze een verhoogde kans op
de hartziekte cardiomyopathie (Moore , 2010). Katten zijn erg gevoelig voor een tekort aan het
aminozuur arginine, een enkele maaltijd waarin dit niet voldoende aanwezig is kan al lijden tot
ammoniakvergiftiging (Bradshaw, Casey, & Brown, 2012).

Bijlage VI Zoönosen die de kat mogelijk kan overbrengen op de mens
Tabel 11 Zoönosen die de kat mogelijk kan overbrengen

Ziekte

Verwerker

Andere Gastheren

Transmissieroute

Symptomen dier

Symptomen mens

Preventie

Psittacose
(papegaaien
ziekte)

Bacterie:Chlamydia
psittaci
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

Parkieten, pluimvee,
duiven, kalkoenen,
eenden, kanaries en
andere vogels.
(Levende have, 2013)

Hoeven geen klachten
te hebben. (Levende
have, 2013)

Het kan wisselen van
symptoom loos,
griepachtige
verschijnselen tot
longontsteking en
bloedvergiftiging.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Een vogel
preventief laten
testen op de
ziekte.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)

Campylobac
ter

Bacterie: C. jejuni
en C. coli
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

Kip, rund en schaap.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Contact met
oogvocht, snot en
uitwerpselen of het
inademen van
stofdeeltjes van
ingedroogd snot,
oogvocht of
uitwerpselen.
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )
Het eten van rauw of
niet goed
doorbakken vlees,
het drinken van niet
gepasteuriseerde
melk of besmet
water.
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Het is een normale
bewoner in de darmen
van veel diersoorten,
een jong dier kan er
mogelijk diarree van
krijgen
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Diarree, hevige
buikkrampen, moeheid en
koorts. Klachten duren
tussen de 1 – 7 dagen.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Goede
keukenhygiëne
rondom het
bereiden van
voedsel.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)

Kattenkrabzi
ekte

Bacterie: Bartonella
henselae
(Rijksuniversiteit
voor

Vlooien
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Beet, krab of contact
met het speeksel.
(Rijksuniversiteit
voor

X

Rond de plek van de beet
of krab ontstaan blaasjes,
deze verdwijnen snel
weer. Daarna kan het zijn

Goede hygiëne
naar beet, krab
of in het contact
zijn geweest met

Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

dat er lymfeklier
ontsteking ontstaat.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Leptospirose

Leptospiren
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

Runderen, muizen en
ratten.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

In contact komen
met besmette urine.
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Braken, Sufheid,
nerveuze
verschijnselen
geelzucht, bloedverlies
met de urine en diarree.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Griepachtige
verschijnselen. In ernstige
gevallen vermindering
van lever, nieren of
hersenvliesontsteking.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Rabiës

Rabiësvirus
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

Honden, vleermuizen
en vossen.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Beet, krab of lik
door ziek dier.
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Karakterveranderingen,
verlammingen en later
coma en sterfte.
(Kattenziektes.com,
z.d.)

Ziekteverschijnselen
zoals koorts, braken,
rillingen en hoofdpijn.
Daarna hyperactiviteit,
nekstijfheid,
spierkrampen en
verlamming. In de laatste
fase zijn er slik- en
ademhalingsproblemen
met de dood als gevolg.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

besmet speeksel.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)
Vermijden van
zwemmen in
laag stilstaand
water en goede
hygiëne.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)
Na beet of krab
preventieve
behandeling.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)

Schurft

Schurftmijt
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

Toxoplasmos Een eencellige
e
parasiet,
Toxoplasma gondii
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid
en milieu, z.d. )

De meeste
besmettingen van
schurft van dier naar
mens komen van:
honden, katten, cavia’s
en
landbouwhuisdieren.
(Leef.nl, z.d. )

Regelmatig intensief
contact met een dier
die schurft heeft.
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Schilferende huid,
korsten, haarverlies en
ernstige jeuk.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Toenemende jeuk.
blaasjes en bultjes op
vingers, voeten of polsen.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Katachtigen
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Door in aanraking te
komen met oöcysten
of besmette
ontlasting van de
kat.
(Rijksuniversiteit
voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Toxoplasmose komt
vaak vooral bij jonge
katten. Katten zijn vaak
zonder symptomen,
enkele keer krijgt een
kitten diarree,
hersenvliesontsteking,
longontsteking of
leverontsteking.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Tekenen van infectie zijn
onduidelijk: moeheid,
soms wat koorts en
lusteloosheid.
Als een vrouw tijdens de
eerste fase van haar
zwangerschap besmet
raakt met toxoplasmose
kan dit ernstige gevolgen
hebben voor het
ongeboren kind zoals
waterhoofd en
ontwikkelingsstoornissen.
(Rijksuniversiteit voor
Volksgezondheid en
milieu, z.d. )

Behandelen met
speciale crème,
ook mensen
behandelen met
wie degene in
contact heeft
gestaan zonder
symptomen.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)
Goede
keukenhygiëne,
het proberen te
vermijden van
kattenontlasting
op plekken waar
veel kinderen
spelen.
Zwangere
vrouwen maken
geen kattenbak
schoon. De
kattenbak moet
dagelijks
verschoond
worden.
(Rijksuniversitei
t voor
Volksgezondhei
d en milieu, z.d.
)

