
Onzindelijkheid  
bij katten
Voorkomen en oplossen
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tinleygedragstherapie.nl

Wat zeggen onze klanten?
•  Ik ben enorm blij dat ik deze stap heb genomen  

en raad iedereen met een probleem met één of  
meerdere dieren aan om contact op te nemen.

•  Ik ben nog steeds verbaasd over het resultaat. 
Ontzettend blij dat ik een Tinley- therapeut  
heb ingeschakeld.

•  Het was een duidelijk advies, heel toepasbaar,  
ben zeer tevreden.

•  De gedragstherapeut heeft mijn leven  
veranderd en ik ben haar zeer dankbaar,  
ze heeft rust in mijn leven teruggebracht.

•  Het is zo fijn, als je een probleem hebt,  
dat er iemand komt die er verstand van heeft,  
geduld heeft en positief blijft.

Hulp nodig? Neem contact op!
Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl  
wie de therapeut in uw regio is, of laat vrijblijvend  
een telefonisch bericht achter op onze 
informatielijn: 0900 20 20 653 (€0,40 p/min).  
 

 

Dé specialist  
in diergedrag

Dé specialist  
in diergedrag

royalcanin
.nl

Calm Diet van Royal Canin helpt katten om beter  
om te gaan met stressvolle situaties zoals 
vuurwerk, onweer, een nieuwe huisgenoot, 
verhuizing en vakantie. Het kan ook als 
ondersteuning worden aanbevolen in combinatie 
met gedragstherapie. Je vindt het uitgebreide 
Royal Canin assortiment bij de dierenspeciaalzaak 
en dierenarts. 

Royal Canin Nederland B.V.
Postbus 63 - 5460 AB Veghel • Telefoon (0413) 31 84 00
kenniscentrum.nld@royalcanin.com • www.royalcanin.nl

Heeft uw kat last 
van stress?

IEDERE KAT VERDIENT HAAR EIGEN ROYAL CANIN®



Waarom een Tinley-gedragstherapeut?
Tinley-gedragstherapeuten zijn gediplomeerd en 
hebben zeer veel ervaring bij het oplossen van 
probleemgedrag. Onderling overleggen ze met elkaar 
en delen zij hun kennis. Tinley-gedragstherapeuten 
zijn niet alleen deskundig maar ook begripvol;  
ze weten hoe moeilijk het kan zijn als een dier  
ongewenst gedrag vertoont. In veel gevallen wordt 
een gedragsconsult van een Tinley-gedragstherapeut 
ook (gedeeltelijk) vergoed door dierenverzekeraars.

Hulp nodig? Neem contact op!
Veel katteneigenaren gingen u voor en zijn tot hun 
tevredenheid geholpen met advies en begeleiding.  
Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl  
of bel onze informatielijn: 0900 20 20 653 (€ 0,40 p/min).  

Een Tinley-gedragstherapeut geeft inzicht en biedt hulp!

Onzindelijkheid komt veel voor bij 

katten. Soms wordt een kat onzindelijk 

omdat hij een lichamelijk probleem 

heeft. Daarom is het belangrijk dat uw 

kat eerst door uw dierenarts wordt 

onderzocht. Als er geen medische 

oorzaak gevonden wordt, is er sprake 

van een gedragsprobleem.

Onzindelijkheid  
bij katten

Oorzaken 
Als een gezonde kat buiten de kattenbak plast of 
poept, ligt dat vaak aan de kattenbak. Het kan  
zijn dat de bak niet schoon genoeg is, op een  
onprettige plek staat, te klein is of geen fijne vulling 
bevat. Als er meerdere katten in huis leven, kan  
het zijn dat er te weinig kattenbakken staan.  
Katten kunnen ook sproeien; in een staande  
houding met de staart omhoog recht achteruit 
plassen. Sproeien heeft meestal een communicatieve 
functie. Het kan een reactie zijn op stress; de kat  
voelt zich mogelijk bedreigd en wil zijn territorium 
afbakenen. 

De oplossing
Voor een goede oplossing van het probleem is  
het allereerst belangrijk dat de oorzaak wordt  

achterhaald. Een Tinley-gedragstherapeut heeft de 
juiste opleiding en ervaring om een deskundige 

diagnose te stellen. Hierdoor krijgt u inzicht in 
het ontstaan van het ongewenste gedrag. 
Daarnaast stelt een Tinley-gedragstherapeut 
een praktisch plan van aanpak op en leert u  
hoe u het gedrag van uw kat kunt veranderen.  

Werkwijze
Tinley-gedragstherapeuten werken met  
behulp van een gedragsconsult aan huis.  
In dit huisbezoek wordt er zowel naar uw kat  
als de leefomgeving van uw kat gekeken en vindt  

er een vraaggesprek met u plaats. Voorafgaand  
aan het consult ontvangt u een vragenlijst en  

wordt u gevraagd een aantal observaties te doen.  
Na het consult ontvangt u de diagnose en het  
plan van aanpak op papier en wordt er nazorg 
geboden bij de uitvoering van de adviezen.

Onzindelijkheid is een  
vervelend probleem maar  
gelukkig vaak oplosbaar.

Dé specialist  
in diergedrag

Meer weten over gedragsproblemen? 
· mijnkatisonzindelijk.nl
· mijnkatisagressief.nl
· mijnkatisbang.nl


