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Introductie van katten
In het geval van het introduceren van twee onbekende katten of het introduceren
van een kitten aan een volwassen kat, is het onverstandig om de dieren direct
bij elkaar te plaatsen. Katten zijn territoriaal en hebben tijd nodig om aan elkaar 
te wennen. Hieronder vindt u een stappenplan voor een geleidelijke introductie.

•   Geef de nieuwkomer een eigen kamer met een eigen kattenbak, water en voer.  
Laat hem op zijn gemak wennen.

•  Wissel, als de nieuwkomer gewend is, geuren uit door de katten beurtelings 
langs de wangen te aaien. Gaan de katten blazen of grommen als ze elkaars geur 
ruiken? Probeer het dan de volgende dag opnieuw. 

•  Laat de nieuwe kat vervolgens dagelijks de rest van het huis verkennen, terwijl u 
de andere kat even opsluit in de kamer van de nieuwkomer.

•  Bied, als de nieuwkomer vertrouwd is met de rest van het huis, dagelijks aan 
beide zijden van de dichte deur de favoriete beloning van de katten aan. 

•  Begin op ruime afstand en wanneer beide katten ontspannen eten, kunt u 
vervolgens per sessie de beloning dichter bij de deur aanbieden. Gaan de katten 
grommen, blazen of stoppen ze met eten? Probeer het dan de volgende dag 
opnieuw op een grotere afstand. Als de beloning dicht bij de deur gegeven kan 
worden, kunt u de volgende stap zetten. 

•  Geef beide katten weer op ruime afstand iets lekkers, maar laat ze elkaar dit 
keer zien. Dit kan door gebruik te maken van een glazen deur, een hordeur of 
een deurkiertje. Maak na het eten het zicht weer onmogelijk.

•  Bied als het goed gaat de beloning vervolgens per sessie dichter bij de glazen 
deur, hordeur of deurkier aan. Gaan de katten grommen, blazen of stoppen ze 
met eten? Probeer het dan de volgende dag opnieuw. Als de beloning zonder 
problemen op een halve meter van de opening gegeven kan worden, kunnen de 
katten onder toezicht bij elkaar gelaten worden. 

• Bouw de periode dat ze samen zijn vervolgens geleidelijk op.

Neem contact op!
Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl wie de therapeut in uw regio is, 
of laat vrijblijvend een telefonisch bericht achter op ons telefoonnummer:

0900-2020653 (lokaal tarief)

Vragen over het gedrag van kittens of hulp 
nodig bij het introduceren van een kat? 
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Het valt misschien niet op, maar binnenin deze  

schattige kitten vindt een geweldige transformatie plaats. 

Zijn enthousiasme vraagt al veel van hem, maar in zijn 

eerste levensjaar moeten zijn botten nog groeien om 

uiteindelijk vier keer sterker te worden dan beton. 

En in de eerste zes maanden moet ook zijn weerstand zich 

nog ontwikkelen om hem te beschermen tegen miljoenen 

bacteriën. Want zodra je kitten geen afweerstoffen meer 

krijgt via de moedermelk, heeft hij een dipje in zijn 

weerstand.

Met ROYAL CANIN® KITTEN krijgt je kitten precies de juiste 

samenstelling van voedingstoffen om zijn weerstand, een 

gezonde spijsvertering en een gezonde groei van zijn botten 

te ondersteunen. Want een fantastisch leven begint met  

een gezonde start!

Leer meer op royalcanin.nl/kittens
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Deze informatie is bedoeld als handvat voor het bepalen van 

de scheidingsleeftijd van een kitten. Er is geen vaste ideale 

leeftijd, deze hangt namelijk af van de opgroeilocatie en de 

situatie waarin het kitten terecht komt in het nieuwe huis. 

Er zijn wel een aantal feiten om rekening mee te houden. 

Als eerste is er de wettelijke termijn die aangeeft dat een 

kitten niet jonger dan 7 weken weggehaald mag worden van 

moeder en nestgenoten. Daarnaast is er sprake van een 

gevoelige periode waarin de kittens zich het beste kunnen 

aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 

Na ongeveer 9 weken neemt de terughoudendheid voor 

nieuwe situaties toe en zal het dier meer moeite hebben om 

te wennen aan een nieuwe omgeving. Naast de gedrags-

matige ontwikkeling is de gezondheid, inclusief de 

weerstand van het kitten, natuurlijk ook belangrijk.*

Een goede inschatting 
van de ideale 
scheidingsleeftijd 
voorkomt 
gedragsproblemen.

*In dit advies focussen we ons op de gedragsmatige ontwikkeling, maar houden we ook rekening met de 

vaccinatie en de stress van de verhuizing. Meer informatie over de wetenschappelijke onderbouwing vindt 

u in de rapportage van het Platform Verantwoord Huisdierbezit en op www.tinleygedragstherapie.nl.

Kitten Boris Kitten Fleur

Kitten Mickey Kitten Nero 

Opgroeilocatie Nieuwe thuis

Contact met volwassenen

Contact met kinderen

Contact met soortgenoten

Contact met andere dieren

Verschillende prikkels

Opgroeilocatie Nieuwe thuis

Contact met volwassenen

Contact met kinderen

Contact met soortgenoten

Contact met andere dieren

Verschillende prikkels

Opgroeilocatie Nieuwe thuis

Contact met volwassenen

Contact met kinderen

Contact met soortgenoten

Contact met andere dieren

Verschillende prikkels

Voorbeeld: 
Kitten Boris groeit samen met moeder en 
2 andere kittens op in de woonkamer. 
Er komen regelmatig vreemde mensen over de 
vloer. Bij zijn toekomstige eigenaar zijn er 
kinderen en 3 jonge sociale katten (katten die 
met elkaar spelen, elkaar wassen en met 
elkaar slapen).

Advies:
Haal het kitten op rond de 9 weken, zodat het 
nog niet zo terughoudend is om te wennen. 

Er zijn namelijk geen kinderen aanwezig op 
de opgroeilocatie, maar wel in de nieuwe 
omgeving. Dankzij de aanwezigheid van 
andere sociale katten kan het kitten ook in 
de nieuwe omgeving sociale vaardigheden 
blijven ontwikkelen. Informeer of het kitten 
al is ingeënt en neem direct contact op met 
uw dierenarts voor de vervolgenting. 

Voorbeeld: 
Kitten Fleur groeit op in de woonkamer bij 
een gezin met kinderen, honden en katten. 
Er komen regelmatig vreemde mensen over de 
vloer. Bij haar toekomstige eigenaar zijn er ook 
kinderen maar geen andere katten aanwezig. 
De nieuwe eigenaar wil het bij één kat houden.

Advies:
Haal het kitten op rond de 14 weken. Dit kitten 
doorloopt een gewenste socialisatie met 

mensen en andere dieren en ervaart voldoende 
prikkels. Er is ook niet iets waar het kitten nog 
aan moet wennen in de nieuwe omgeving. 
Door het kitten tot 14 weken op de opgroei-
locatie te laten kan het daar sociale 
vaardigheden leren. Dit is niet mogelijk in de 
nieuwe omgeving omdat er geen andere 
katten zijn. Informeer of het kitten al volledig 
is ingeënt. 

Voorbeeld: 
Kitten Mickey groeit samen met moeder en 
1 nestgenootje op in een schuur (prikkelarme 
omgeving zonder huiselijk geluiden en 
mensen). Zijn toekomstige eigenaar heeft een 
druk gezin maar geen katten.

Advies:
Er is sprake van een slechte socialisatie met 
mensen en andere dieren en het kitten krijgt 
te weinig prikkels. Een kitten met deze start is 
minder geschikt voor een leven in een druk 

gezin, maar zou wel kunnen gedijen in een 
rustig huishouden. In dat geval kan het kitten 
het beste samen met een broertje of zusje 
worden opgehaald zodra de wet het toelaat, 
dus op 7 weken. Samen is minder stressvol en 
zo leren ze ook nog sociale vaardigheden. 
Bezoek de kittens in de tussentijd zoveel 
mogelijk en neem bij thuiskomst contact 
op met uw dierenarts voor een check en 
inentingen. 

Voorbeeld: 
Kitten Nero groeit op met moeder en nest-
genoten in een aparte kattenkamer. Er komen 
weinig vreemde mensen over de vloer, zeker 
de eerste weken. Nero komt bij een jong stel 
(nog) zonder kinderen en zonder katten, maar 
met een druk sociaal leven.

Advies:
Haal het kitten op rond de 9 weken. Er is 
namelijk sprake van een beperkte socialisatie 
met mensen en onvoldoende prikkels. Neem 

bij voorkeur twee kittens zodat het kitten 
sociale vaardigheden kan blijven ontwikkelen. 
Indien de fokker gebonden is aan de regels 
van de rasvereniging (vaak 13 weken): 
bezoek het kitten zoveel mogelijk. En vraag de 
fokker om de kittens dagelijks uit de katten-
kamer te laten en in aanraking te laten komen 
met huiselijke geluiden en onbekende 
voorwerpen. Informeer ook of het kitten al 
volledig is ingeënt.  
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