Introductie van een nieuwe kat
Een eerste indruk kun je maar één keer maken. Dus is het belangrijk dat als je een nieuwe kat in huis neemt en
je hebt er al één of misschien zelfs wel meerdere, dat je ervoor zorgt dat de introductie zo soepel mogelijk
verloopt. Zet je katten daarom ook NOOIT zo maar bij elkaar! Een verkeerde introductie lijdt tot agressie en
een daaropvolgende intolerantie. Laat katten het NOOIT samen uitvechten, katten kennen geen dominantie en
submissie. De kans dat het na een gevecht goed komt is klein. Een goed geplande introductie is vereist wil je
dat je katten allemaal prettig kunnen samenleven. Houdt in gedachten dat jouw kat niet diegene is geweest
die om een nieuwe huisgenoot heeft gevraagd. Voor jouw kat voelt het als een bedreiging als er ineens een
wildvreemde kat in zijn territorium wordt gezet. Alle partijen moeten ruim de tijd krijgen om rustig aan elkaar
te kunnen wennen.
Het doel van een goede introductie is ervoor te zorgen dat de katten elkaar leren tolereren. Of ze daarna ook
vriendjes worden hangt af van de karakters van de katten, de compatibiliteit daarvan, de genetische
achtergrond van de katten en socialisatie met soortgenoten. Katten die niet goed gesocialiseerd zijn met
andere katten zijn niet geschikt om samen te leven met andere katten. Daarnaast kan een te groot
leeftijdsverschil ook zorgen voor angst, agressie of stress.
De introductie van katten vraagt veel geduld en tijd. Het is onmogelijk om aan te geven hoe lang het totale
proces gaat duren. Dit is per situatie en kat verschillend. Soms duurt het enkele weken, maar het kan ook
maanden duren. Sommige stappen kosten meer tijd dan andere.
Het is belangrijk om vooral niet te snel te willen gaan en zo nodig een stap terug te doen.
Wat moet u weten voordat u begint:
Train zo veel mogelijk iedere dag op hetzelfde tijdstip (katten houden van regelmaat).
Neem de tijd voor de trainingen, het kan niet even tussendoor.
Leer voor dat je begint goed de lichaamstaal van katten herkennen, dit is van uitermate groot belang voor
een goede uitvoering van dit stappenplan.
Gebruikt u snoepjes in de training dan is het handig als de kat een klein beetje hongerig is (laatste 2 uur niet
gegeten).
Signalen die er op wijzen dat de kat nog niet klaar is voor de volgende stap:
Tekenen van acute stress bij katten zijn:
•
Staartzwiepen
•
Mond likken (tongelen)
•
Één voorpootje optillen (pootje heffen)
•
Uitschudden
•
Overspronggedrag (zich plotseling gaan krabben of wassen)
Tekenen van angst zijn:
•
Grote pupillen
•
Een lage ineengedoken lichaamshouding, lage kop
•
Lichaam afgewend van de andere kat
•
Staart dicht tegen het lichaam
•
Haren rug rechtop
•
Oren naar opzij of naar achteren of plat op de kop
•
Weglopen
•
Verstoppen
•
Blazen, spugen
Tekenen van aanvallende agressie zijn:
•
Staren naar de andere kat
•
Zich groot maken met stijve achterpootjes waardoor het hoofd lager is dan de achterhand
•
Stijve staart, laag of afhangend naar de grond
•
Haren op rug en staart rechtop
•
Oren recht op, beetje naar opzij gedraaid
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•
•
•

Kleine tot iets vergrote pupillen
Blokkeren
Grommen, huilen, janken

Signalen die er op wijzen dat de katten klaar zijn voor de volgende stap:
•
•
•

kopjes geven
met lichaam langs de doek of objecten met geur van andere kat wrijven
geen (negatieve) reactie laten zien

Geef de nieuwe kat een aparte kamer in huis. Dit is bij voorkeur een kamer waar de andere kat niet veel komt.
Als dit niet mogelijk is kun je een aantal weken voordat de nieuwe kat in huis komt de deur naar uitgekozen
kamer gesloten houden zodat je kat er alvast aan kan wennen dat deze kamer nu al verboden terrein is. Kies
voor een kamer waar de katten elkaar niet kunnen zien, dus kies niet voor een kamer met een glazen deur.
Zorg ervoor dat alles wat de nieuwe kat nodig heeft in deze kamer aanwezig is. Dus water en voerbak,
kattenbak, krabpaal, schuilplekje, een mandje en speelgoed. Indien mogelijk neem je een mandje of kleedje
en wat speeltjes mee van zijn oude adres. Dat zorgt namelijk voor een vertrouwde geur. Als je de nieuwe kat
mee naar huis neemt zet je hem direct in deze kamer. Zorg dat de andere hem onderweg naar de kamer niet
ziet. Laat de kat minimaal één dag wennen aan de kamer voordat je start met de introductie.
Stap 1: Geur introductie
Neem voor beide katten een katoenen doek. Zorg ervoor dat je deze goed uit elkaar houdt en steeds dezelfde
doek voor dezelfde kat gebruikt. Bewaar de doeken niet bij elkaar maar in een aparte afsluitbare doos. Wrijf
met deze doek dagelijks langs de wangen en de flanken van de katten. Iedere keer wanneer je één van de
katten bezoekt om eten te geven of te spelen neem je de doek van de andere kat mee. Leg de doek naast je in
de buurt of over je knie als je de kat aait of met de kat speelt zodat de kat eraan kan ruiken. Mogelijk kan dit
een negatieve reactie opwekken zoals, blazen, weglopen, bevriezen of een ander stress signaal. Als dit zo is
stop dan met aaien, omdat dit een agressieve reactie kan uitlokken. Wacht een paar dagen en begin opnieuw.
Herhaal deze stap dagelijks bij beide katten totdat de katten de doek negeren of een positieve reactie op de
doek geven, zoals kopjes geven. Dan zijn ze klaar voor de volgende stap.
Stap 2: Geur uitwisseling
Plaats nadat geuren van iedere kat weer zijn verzameld de doeken samen in een plastic tas/bak zodat de
geuren kunnen mengen. Bewaar de doeken nu voortaan samen en breng net als bij stap 2 iedere keer als de
katten worden bezocht een doek mee. Zodra de katten beiden positief op reageren op de gemengde geuren
wrijf je de doek over meubels en voorwerpen in de in de kamers van de katten waar ze zelf tegen aanwrijven
en over je eigen benen. Als de katten dan kopjes geven en wrijven langs deze voorwerpen nemen ze de
gecombineerde geur op. Reageren de katten hier goed op dan kun je voortaan één doek gebruiken om de
geuren op te nemen en te verspreiden. De katten moeten op dit punt zonder stresssignalen zelf kopjes geven
tegen de voorwerpen die zijn ingewreven met de doek en tegen de doek zelf als je die vasthebt. Zodra dit
goed gaat kun je naar stap 3.
Stap 3: Verkennen van de omgeving
Laat beide katten apart van elkaar rustig het huis verkennen. De katten mogen elkaar bij de wisseling van de
ruimte nog steeds niet zien! Wrijf met de doeken langs tafel- en stoelpoten, deurposten, de bank, het bed en
andere meubels op kattenhoogte. Wrijf ook in de kamers van de katten nog steeds meerdere keren per dag
met de doek over de meubels en voorwerpen. Beide katten kunnen nu apart van elkaar het huis en de bronnen
(water, voer, kattenbakken, mandjes, krabpalen etc.) verkennen. Zodra beide katten zich comfortabel voelen
in het huis en de bronnen gebruiken zonder dat er stresssignalen worden afgegeven kun je naar de volgende
stap.
Stap 4: Face-to-face introductie
De katten zijn nu op het punt gekomen waarbij ze elkaar kunnen gaan zien zonder dat er fysiek contact
mogelijk is. Dit kan door een hek of hor in een deuropening te plaatsen. Of, indien aanwezig, een glazen deur.
Wrijf de deur of hor aan beide kanten in met de doek. Houdt de introducties kort en leidt beide katten af door
middel van spel of iets lekkers. Let op: gebruik deze introductie momenten niet tijdens de vaste voertijden.
Vaste voermomenten moet stress loos verlopen en niet in het bijzijn van de andere kat. Begin op een zo groot
mogelijk afstand van de deur of hor, maar de katten moeten elkaar nog wel kunnen zien. Zijn er tekenen van
stress of spanning dan is de afstand te kort. Maak de afstand groter en als dit niet helpt ga dan terug naar de
vorige stap. De katten zijn er dan nog niet klaar voor om elkaar te zien.
Als er geen tekenen van angst, agressie of stress zijn kan de afstand naar de deur of hor steeds kleiner worden
gemaakt door de katten steeds dichterbij wat lekkers te geven of steeds dichterbij te spelen.
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Stap 5: Introductie zonder deur of hor
Zodra beide katten geen angst, stress of signalen van agressie vertonen en zich ontspannen gedragen in het
bijzijn van de andere kat aan de andere kant van de deur/hor zijn ze klaar voor een echte ontmoeting. Laat de
katten eerst weer kennis maken met de deur/hor ertussen door middel van spel en doe daarna voorzichtig de
deur open. Zet het spelen voort met de deur open. Indien er tekenen van angst of agressie zijn zet de katten
dan weer apart en ga terug naar stap 4. Als het goed gaat kan de tijd waarop de katten samen zijn langzaam
worden opgebouwd. Blijf dagelijks de gemengde geuren verspreiden door het huis en op jezelf, totdat de
katten zich ontspannen gedragen in elkaars bijzijn en het niet meer nodig is om ze apart te zetten. De katten
zullen nu zelf hun geur verspreiden door het geven van kopjes en zich langs voorwerpen en meubels te wrijven.
Houdt bij vaste voermomenten de katten wel altijd uit elkaar door ze beiden in een aparte ruimte te voeren.
Hierdoor kunnen ze in alle rust eten.
Om na de introductie het risico op stress, angst en agressie zo klein mogelijk te houden is het belangrijk om
voldoende bronnen (water, voer, krabpalen, kattenbakken, mandjes, schuilplaatsen, speelgoed etc.) in huis te
plaatsten. Aantal bronnen = aantal katten + 1 extra. Verspreidt deze ook door het huis zodat er altijd
uitwijkmogelijkheden zijn als er zich al een kat bij een bron bevindt.
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