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Charlie bijt in een pen. Foto: Danielle Snijders
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Er wordt steeds meer wetenschappelijk bewijs gevonden voor het
bestaan van emoties in dieren. De meeste huisdiereigenaren waren
daar al langer van overtuigd en herkennen vreugde, plezier en
verdriet bij hun huisdieren. Vaak veronderstellen ze ook dat de huisdieren de emoties van hun baasjes herkennen en hun gedrag daarop
afstemmen. Bijvoorbeeld: is het baasje bedroefd, dan komt de poes
of hond troosten.
Bij mensen sturen emoties het gedrag. Emoties als boosheid en plezier
vertellen ons of een situatie slecht of goed voor ons is en daar passen we
ons gedrag dan op aan. Werkt dat ook zo bij dieren? Hebben zij dezelfde
emoties als wij? En kunnen wij die herkennen? Het lijkt voor ons niet altijd
gemakkelijk om de emoties van dieren waar te nemen; we kunnen ons
gemakkelijk vergissen in de aard en in de sterkte van wat ze voelen.

EIGENAREN HERKENNEN
VREUGDE HET VAAKST
Wisselwerking mens-huisdier?
Uit onderzoek van bijvoorbeeld Jaak Panksepp (2011), een neurowetenschapper, weten we dat alle zoogdieren (dus ook mensen) dezelfde hersenstructuren bezitten. Bij elektrische stimulatie van de hersenen van mensen
en andere zoogdieren identificeerde hij dezelfde emoties: verwondering,
woede, angst, lust, paniek, verdriet en speelsheid. Als dat zo is zou je
kunnen veronderstellen dat huisdieren onze emoties en gedrag kunnen
‘spiegelen’ (Rizolatti et al, 2001), maar ook dat ze ons gedrag ‘gebruiken’ om
het eigen gedrag op af te stemmen (social referencing, Wang et al. 2013,
Hare & Woods, 2013), zoals kinderen naar het gedrag van hun ouders kijken
om daarna hun eigen gedrag te bepalen.
Het is bekend dat mensen zich in gehechtheidsrelaties afstemmen op
elkaars emoties en gedrag (Fogel, 1993, van Geert & Steenbeek, 2005).
Gebeurt dit ook in een relatie tussen een mens en een huisdier? Mensen zijn
immers meestal erg gehecht aan hun huisdier. Huisdieren betekenen heel
veel voor ons. Uit onderzoek weten we dat ze ons veel steun kunnen bieden
en onze basisbehoeftes kunnen invullen, vooral in gevallen waarin steun
vanuit het netwerk niet aanwezig is of tekortschiet (Enders-Slegers, 2000).
We weten ook dat ze een positieve invloed hebben op ons psychologisch,
fysiologisch en sociaal welzijn.
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Basisemoties
Om te onderzoeken of huisdiereigenaren de emoties van hun
huisdieren herkennen, hebben we op internet vragenlijsten
uitgezet en vroegen we eigenaren van honden en katten deze
in te vullen. Er werd een aantal vragen gesteld over het huisdier
en de wijze waarop de eigenaar met het huisdier omgaat.
Daarna werd de gehechtheid aan het huisdier gemeten met de
Pet Bonding Scale (Angle, 2007) en werd gevraagd hoe de
eigenaar met het dier, en vice versa, het dier met de eigenaar,
communiceert. In het laatste deel van de vragenlijst kwamen
de basisemoties van Ekman aan de orde (vreugde, verdriet,
angst, woede, verbazing, afschuw) en secundaire emoties als
schaamte, jaloezie, teleurstelling en compassie. Aan de
eigenaars werd gevraagd in te vullen of en zo ja welke emoties
ze bij hun hond of kat waarnamen en of ze dachten dat deze
emotie door hun eigen gedrag was beïnvloed.
Het onderzoek is uitgevoerd door de Open Universiteit in
samenwerking met Animal Wise .

Gehechtheid aan de kat heeft een positief verband met de
mate van het herkennen van emoties: hoe meer men gehecht is
aan de kat, hoe beter men emoties als vreugde, verdriet,
verassing en compassie bij hem herkent.
Beïnvloeden de emoties van de eigenaar de emoties en het
gedrag van de kat?
Uit het onderzoek komt naar voren dat hoe meer de eigenaar
aan de kat gehecht is, hoe vaker hij een verband veronderstelt
tussen zijn eigen emoties en gedrag, en die van de kat. Het
maakt daarbij geen verschil of het een kater of een poes
betreft.

DE MATE VAN GEHECHTHEID IS HET GROOTST
ALS DE KATTEN VAAK
BIJ DE EIGENAAR OP
SCHOOT ZITTEN
De respondenten
1023 Mensen hebben de enquêtes ingevuld, van wie 43%
katteneigenaren. De meeste deelnemers waren vrouw (91%),
de gemiddelde leeftijd was 43,1 jaar, 78,2% was Nederlander
(17.5% Belg) en meer dan de helft van de deelnemers (51,8% )
had een universitair of hbo-diploma. Ongeveer de helft maakte
deel uit een van tweepersoonshuishouden zonder kinderen;
21% kwam uit een gezin met kinderen, 19% was alleenstaand
en 5% was alleenstaand met kinderen.
Er deden 440 katteneigenaren mee in het onderzoek: het
betrof 230 katers en 210 poezen, op twaalf na allemaal gesteriliseerd. De meeste katten zitten iedere dag bij hun eigenaar op
schoot, slapen in de woonkamer of op de slaapkamer. De
meeste eigenaren hebben de kat voor zichzelf aangeschaft.
Alle katteneigenaren blijken gehecht te zijn aan hun huisdier:
de mate van gehechtheid houdt verband met lichamelijk
contact met het dier en is het grootst als de katten vaak bij de
eigenaar op schoot zitten.
Vreugde het vaakst herkend
Maar welke emoties worden door de eigenaren herkend bij hun
katten? Eigenaren herkennen vreugde het vaakst, dan angst,
verrassing, jaloezie, boosheid, afkeur, teleurstelling, droefheid,
schaamte en compassie. Afkeur wordt bij poezen vaker gezien
dan bij katers. Plezier en verrassing waren in jonge katten
vaker te zien dan in oudere katten.

Wat voelt kater Gijs? Foto’s Marjolijn van Leeuwen.
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Bleeft kater Amigo hier een geluksmoment? Foto Elles Nijssen.

Conclusie
Dat dieren emoties hebben wordt inmiddels door wetenschappelijke onderzoeken ondersteund. Op welke wijze ze
die emoties precies ervaren, is nog onbekend. Dat in
gehechtheidsrelaties mensen emoties en gedrag op elkaar
afstemmen is een gegeven. We onderzochten of afstemming
ook in een hechte relatie tussen mens en dier plaatsvindt.

meer men gehecht is, hoe beter en vaker men emoties
herkent van het dier.
Antropomorfisme?
Natuurlijk valt op de resultaten een en ander af te dingen.
Het betreft een beschrijvende studie, de onderzoeksgroep is
geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, er
deden meer vrouwen dan mannen mee, er kunnen sociaal
wenselijke antwoorden zijn ingevuld en mogelijk is er sprake
van antropomorfisme. Maar het is en blijft erg belangrijk om
te begrijpen op welke gronden, hoe en waarom, mensen
emoties toedichten aan hun huisdier, omdat het herkennen
van emoties in grote mate bijdraagt aan het herkennen van
het (on)welzijn van dieren. Er moet meer onderzoek komen
om dit proces van herkennen van emoties bloot te leggen,
zodat de emoties van dieren worden gezien en gerespecteerd
en dierenwelzijn optimaal kan worden nagestreefd binnen
de mens-dierrelatie.

HET HERKENNEN
VAN EMOTIES DRAAGT
IN GROTE MATE BIJ
AAN HET HERKENNEN
VAN HET (ON)WELZIJN
VAN DIEREN

Marie-José Enders-Slegers en Pim Martens

Katteneigenaren, mannen even vaak als vrouwen, herkennen
emoties bij hun katten. Het afstemmen van emoties tussen
eigenaar en kat gebeurt vooral bij vreugde, verdriet, verrassing, schaamte, teleurstelling en compassie en houdt
verband met de mate van gehechtheid aan het dier. Hoe
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HOE HELP IK EEN
MENSENSCHUWE KITTEN?
Jenny maakt zich zorgen om een mensenschuwe, angstige kitten bij haar in de buurt.
Hoe kan ze hem het beste helpen?

is ronduit traumatisch. Hopelijk vindt Jenny
een zwerfkatteninstantie die haar wil helpen,
eventueel ook financieel.

De kitten loopt al een paar maanden rond. Jenny
geeft hem tweemaal daags eten en drinken, maar
hij blijft schuw. Hij laat zich niet vangen, ook niet
door medewerkers van de Dierenambulance.

Na de castratie kan de kitten bij haar teruggezet
worden. Als Jenny eten, drinken en een schuilplaats regelt, is hij gered. Een schuilplaats is
gemakkelijk zelf te maken. Zoek op Youtube maar
op ‘feral cat hiding place’. Een (tweedehands)
konijnenhok met fleece en stro erin voldoet ook.

Deze kitten is waarschijnlijk niet op mensen
gesocialiseerd in week twee tot zeven. Daarna is
dat niet meer mogelijk. Vertrouwd raken met
slechts een of twee individuen kan dan nog wel.
Ook wennen aan een huis zit er waarschijnlijk
niet meer in.
Katjes kunnen al met vier maanden vruchtbaar
zijn! Daarom moet hij (of zij?) snel gecastreerd
worden - zo heet dat bij poezen ook. Dat kan
al zonder extra risico’s al vanaf acht weken,
mits de dierenarts een speciaal protocol
gebruikt. Het katje moet eerst gevangen
worden. Liefst met een vangkooi; een vanglus

Als Jenny zich ‘katveilig’ gedraagt, kan de kitten
langzaamaan minder bang voor haar worden.
Katveilig is: het diertje niet aankijken, niet
aanraken en je rustig bewegen. Respecteer dat
hij niet ‘geprogrammeerd’ is als huiskat en ook
nooit meer als zodanig programmeerbaar is.
Daarvoor is het te laat. Dat neemt niet weg dat
niet-gesocialiseerde zwerfkatten buiten (!) een
prima leven kunnen leiden. Als ze maar eten,
drinken en een schuilplaats hebben, en verlost
zijn van hun voorplantingsdrang.

Elles Nijssen
ELLES NIJSSEN IS
VERBONDEN AAN HET
KATTENGEDRAGSADVIESBUREAU EN WERKT VOOR
DE BUDGETSERVICE
GEDRAGSADVIES IN DE REGIO’S
LEIDEN EN AMSTERDAM .
ZIJ SCHRIJFT OVER
KATTENGEDRAG VOOR
DE TELEGRAAF EN KATTENBLAD MAJESTEIT.
JE LEEST HIER HAAR COLUMN
UIT DE TELEGRAAF.
facebook. EllesNijssen
Kattengedragsdeskundige

Zwerfkat in zijn warme
isolatiebox.
Foto Stichting
Zwerfkat Almere
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SNOT!

Snot kan allerlei oorzaken hebben. Het is in
elk geval een teken dat er iets mis is en dat je
met je kat naar de dierenarts moet.

Marnix Lamberts
MARNIX LAMBERTS IS
TANDHEELKUNDIG
DIERENARTS, EIGENAAR
VAN EN WERKZAAM
BIJ DIERENKLINIEK
EUROPAPLEIN IN
AMSTERDAM. HIJ IS
VOORZITTER VAN DE
WERKGROEP VOOR
VETERINAIRE TANDHEELKUNDE. ZIJN VERDERE
EXPERTISEGEBIEDEN
ZIJN HET KOPHALSGEBIED, DE KNO EN
DE NEUROLOGIE.

Er zijn van die patiënten die al lang behandeld
worden tegen allerlei infecties van de neus- en
nevenholten. In veel gevallen is al verschillende
keren een antibioticum ingezet, met wisselend
resultaat. Zeker bij katten met chronische niesziekte heeft dit vaak alleen een beetje effect op
de secundaire bacteriële infectie (bacteriën die
kunnen binnenkomen doordat een andere
ziekteverwekker de weg bereidt) in de neusholte;
de virussen trekken zich hier niets van aan. Je
hoopt dan dat het snotteren nog enigszins onder
controle te krijgen is door middel van vaccinatie en/
of interferon. Soms kan spoelen met fysiologisch
zout en met Otrivin voor kinderen nog wat verlichting geven. Uiteraard alleen op doktersadvies.
Kattengras
Wat ook tot snot kan leiden, is kattengras.
Katten kunnen daar bijzonder onhandig mee
zijn. Ze kunnen een relatief lang stuk proberen
door te slikken, wat dan niet naar beneden
afbuigt richting de slokdarm, maar deze net mist
en achter in de keelholte naar boven draait.
Als zo’n stuk lang genoeg is, kan het een van de
twee achteringangen van de neus binnendringen.
Zit het daar eenmaal, dan kan het oppakmechanisme van de slikbeweging het niet meer meenemen en blijft het in de neusholte zitten. Daar
veroorzaken de scherpe randen van de grasspriet
trauma, en brengt de spriet bacteriën binnen.
Het immuunapparaat zal met alle mogelijke
afscheiding op het vreemde voorwerp schieten.
Dit wordt uiteindelijk zichtbaar bij het neusgat
waarin de spriet zit: snot! Dit is trouwens de
makkelijkst op te lossen snotterigheid; je hoeft
alleen maar de grasspriet te verwijderen.
Afgebroken hoektand
Iets waar ik vaak mee geconfronteerd word, zijn
afgebroken hoektanden. Dit kan enorm subtiel
zijn en het wordt dan ook regelmatig over het
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hoofd gezien. Bij ons in Amsterdam wonen veel
katten op een bovenverdieping. In de lente vallen
ze bij bosjes naar beneden. Waarschijnlijk omdat
ze gedurende de wintermaanden wat uit training
zijn geraakt en hun nieuwsgierigheid het bij de
openstaande ramen op mooie dagen wint van
hun handigheid. Gelukkig komen ze vaak wel op
hun pootjes terecht. Vaak slaan ze echter wel
door met hun kop op de grond en beschadigen

Kat met tumor. Foto’s Marnix Lamberts

dan de bovenhoektanden. Zelfs als het wortelkanaal dan niet eens openligt, kan een infectie op
de langere termijn via de kanaaltjes in het
dentine (tandbeen) haar weg vinden naar de
wortelpunten. De botlaag die de wortelpunt
scheidt van de neusholte is maximaal 1mm dik.
Een infectie op deze plek breekt dus snel door
naar de neusgang en zal daar voor uitvloeiing
zorgen via dat neusgat. Dit kan zowel een eenals tweezijdige neusuitvloeiing zijn.

Niets doen is geen optie
Kortom, als een kat naar beneden gevallen is, is een controle
op fracturen (breuken) van de hoektanden altijd zeer belangrijk. Je kunt een onderscheid maken in gecompliceerde
fracturen (het wortelkanaal ligt open) en ongecompliceerde,
(wortelkanaal gesloten) kroonfracturen. In beide gevallen is
niets doen geen optie.
Het openliggende dentine moet afgesloten worden van de
buitenwereld met speciale tandheelkundige middelen.
Als het wortelkanaal open is dan kun je dat binnen 24 uur
laten afdekken met een speciaal soort cement, MTA (Mineral
Trioxide Aggregate). Dat zorg ervoor dat de zenuw niet
afsterft en dat bij jonge, opgroeiende dieren de tand zich
doorontwikkelt.

pakken. Als het proces wat te ver naar voren ligt kun je ook via
het monddak de neusholte openen en de poliep zo verwijderen.
Er bestaat echter een groot aantal zeer maligne (kwaadaardige)
processen in het mond- en neusholtegebied. Deze tumoren
gaan veelal uit van het bekledende epitheel (slijmvlies) van de
mond- en neusholte. Het betreft dan vaak plaveiselcelcarcinomen en adenocarcinomen.
Wees er op tijd bij
Daarnaast komen ook lymfomen (tumoren van een bepaald
type afweercel) in dit gebied voor. Het probleem is dat men ze
vaak pas in een laat stadium opmerkt omdat de dieren in het
begin weinig klachten aangeven. Op een röntgenfoto zie je dan
al veel opgelost botweefsel. De werkelijke hoeveelheid
botoplossing is vaak al veel meer dan je op de foto kunt
waarnemen. Hierdoor worden deze tumoren vaak erg laat
geconstateerd en is chirurgie alleen nog in extreme vorm
mogelijk: bijvoorbeeld de hele neus verwijderen. Het kan soms
gecombineerd worden met radiotherapie (bestraling). Dieren
realiseren zich de cosmetische consequenties niet, maar je
kunt je afvragen of je ze door een dergelijke extreme medische
molen moet halen. Je kunt dus beter zorgen dat je dergelijke
zaken op tijd constateert, zodat ingrijpen nog mogelijk is.
In mijn gebitskliniek kom ik ook vaak gebitsproblematiek
tegen die juist secundair ontstaan is aan tumoren. De schedel
is een groot communicerend vat en problemen in het ene
gedeelte kunnen dus tot uiting komen in het andere gedeelte.

Behandeling
Bij een volwassen tand moet je een zenuw– ofwel wortelkanaalbehandeling doen. Hierbij wordt al het zenuwweefsel
uit de tand verwijderd en wordt deze opgevuld met een soort
rubber (gutta percha) en een speciaal cement. Stel dat je pas
laat merkt dat er iets gaande is en zich een fistelend wortelpuntabces manifesteert, waarbij vaak pussig materiaal onder
het oog lekt aan de kant van de betreffende tand, dan kun je
een apexresectie toepassen. Hierbij haal je de vergane
wortelpunt weg en doe je eigenlijk weer een wortelkanaalbehandeling, maar dan in omgekeerde richting, van de punt
naar de kroon. Vaak is bij fisteling (kanaalvorming vanuit een
dieper gelegen abces naar buiten) de ophanging van de tand
echter al dermate beschadigd dat extractie (trekken) nog de
enige optie is. Extractie is bij al het bovenstaande altijd een
optie, maar niets doen niet. In zeldzame gevallen waarbij de
opening in het wortelkanaal minimaal is, kan soms vanuit het
binnenste van de tand weer nieuwe dentine, reparatieve
dentine, worden aangelegd. Je ziet dan na verloop van tijd
een soort brug in de tand ontstaan.

Second opinion
Trek bij neusuitvloeiing, ooguitvloeiing en misvormingen van
het aangezicht (zéker bij de eenzijdige) dus altijd op tijd aan de
bel en ga bij eventuele twijfel altijd voor een second opinion
naar iemand die dergelijke symptomen vaker heeft beoordeeld. Maar laat vooral jaarlijks je kat echt goed controleren.
Blijf daarnaast altijd scherp op subtiele hints van je kat en
realiseer je dat katten graag doen alsof er niets aan de hand is!

LAAT JE KAT JAARLIJKS ECHT
GOED CONTROLEREN

Snot in het rechterneusgat en een afgebroken hoektand. Foto Marnix Lamberts

Schimmel uit vogelpoep
Een zeldzamere snotsituatie betreft de schimmelinfectie
cryptococcus neoformans. Deze moet niet over het hoofd
gezien worden als andere mogelijke oorzaken voor de snotterigheid al zijn weggestreept. Je kat kan deze infectie onder
meer oplopen via ontlasting van vogels. Hem binnenhouden is
geen garantie dat hij de infectie nooit oploopt. De infectie is
met speciale antischimmelmedicatie goed te bestrijden.
Tumoren
De minst aangename oorzaak van neusuitvloeiing zijn tumoren.
Hier reken ik ook neuspoliepen (goedaardig) toe. Een neuspoliep is makkelijk te verwijderen met een operatieve ingreep.
Je kunt dit via een scoop (apparaat om mee in lichaamsholten
te kijken) doen, maar je kunt ook met een tandartsenspiegeltje
achter het zachte verhemelte kijken en de poliep zo proberen te
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Asterix (14)

kan zich weer helemaal wassen
Hoort stijf en moeizaam bewegen nu eenmaal
bij de ouderdom? Of is er best iets aan te
doen?

Jacha Heukels
ORTHOMANUEEL
DIERENARTS JACHA
HEUKELS BEHANDELT
REGELMATIG KATTEN
MET ONVERKLAARD
(PROBLEEM)GEDRAG
DOOR NIET-HERKENDE
WERVELSTANDPROBLEMEN
OF GEWRICHTSKLACHTEN.
KATTEN LATEN DEZE
BEHANDELING GOED TOE.
GEMIDDELD ZIJN 2 À 3
BEHANDELINGEN NODIG.
ZIJ WERKT MET DE
METHODE AHARON.
orthomanueeldierenarts.nl

‘We merken wel dat ze ouder wordt,’ vertelde de
eigenaar van Asterix. ‘Hoe bedoelt u, wat merkt u
dan aan haar?’, vroeg ik. Toen kwam er een heel
verhaal, terwijl er aanvankelijk ‘geen klachten’
waren. Asterix leek toch wat stijf te bewegen de
laatste tijd, vooral met haar achterpoten. Soms
waggelt ze echt van A naar B om vervolgens
voorzichtig en moeizaam te gaan liggen. Springen
doet ze al jaren niet meer. Maar ze is al veertien.
Dat hoort bij de leeftijd, toch?
Artrose
Is het normaal als een ouder dier stijf en moeizaam beweegt? Het antwoord is: ja en nee. Er zijn
een aantal aandoeningen van het bewegingsstelsel die meer voorkomen bij oudere dieren. Uit
onderzoek blijkt dat 90% van de katten boven de
twaalf jaar lijdt aan gewrichtsklachten door
bijvoorbeeld artrose. Bij deze aandoening is het
gewrichtskraakbeen beschadigd. De oorzaak
hiervan kan een val of botsing, een ontsteking of
infectie zijn. Maar ook overbelasting van een
gewricht omdat de kat te dik is.
Kraakbeenbeschadiging leidt tot ontstekingen in
het gewricht die steeds opflakkeren. Op de
langere termijn worden er dan nieuwe botstukjes
gevormd aan de randen van het gewricht. Dit is
een pijnlijk proces. Het dier zal op het moment
van zo’n opflakkering het gewricht zo weinig
mogelijk willen buigen en strekken, en dus stijf
bewegen.
Ellebogen, heupen, knieën
Artrose komt voor in alle gewrichten. Maar bij
katten zijn de ellebogen, heupen en knieën iets
gevoeliger voor het ontwikkelen ervan. Tussen
twee opeenvolgende wervels in de rug en de
nek zitten overigens ook gewrichten, namelijk de
facetgewrichten. Artrose van de facetgewrichten
komt ook regelmatig voor en kan rug- of nekpijn
veroorzaken.
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Als een kat ouder wordt zal hij langzaam meer
last krijgen van gewrichtsartrose. Bovendien
neemt het spiervolume met de leeftijd af,
waardoor gewrichtsproblemen meer naar boven
komen. Dit komt omdat er minder spierkracht is
om te compenseren voor een minder functioneel
gewricht. Logisch dus dat symptomen zoals
stijfheid meer gezien worden bij oudere dieren.
Omdat artrose per definitie een chronisch proces
is en geleidelijk ontstaat, valt het vaak niet zo op.

UIT ONDERZOEK
BLIJKT DAT 90% VAN
DE KATTEN BOVEN
DE 12 JAAR LEIDT AAN
GEWRICHTSKLACHTEN
Hoe help je een kat met artrose?
Artrose kan niet worden genezen. Wel kunnen
de pijnklachten worden verminderd, en kan de
achteruitgang van de gewrichten worden vertraagd met medicijnen, voedingssupplementen
en gewichtsbeperking. Daarnaast kunnen
aanpassingen in de leefomgeving bijdragen aan
het comfort en welzijn van de kat. Voorbeelden
hiervan zijn opstapjes of een loopplank naar de
hoge plekken in huis waar het dier misschien
graag zit, en voldoende gelegenheid om zich af
te zonderen.
Spondylose
Een andere aandoening die veel voorkomt bij
oudere dieren is spondylose. Dit betekent de
vorming van bothaken onderaan de wervels in de
rug. Deze haken kunnen uitgroeien tot volledige
botbruggen die opeenvolgende wervels met
elkaar verbinden. Deze aandoening wordt in
verband gebracht met instabiliteit van de
wervelkolom op die plaats. Uit onderzoek blijkt
dat spondylose bij katten gepaard gaat met

gedragsveranderingen zoals verminderde beweeglijkheid en
verminderde activiteit. In de lage rug is spondylose het meest
uitgebreid bij oudere katten. Dit sluit aan bij onze praktijkervaring dat lage rugpijn, veroorzaakt door instabiliteit, erg veel
voorkomt. Gelukkig is dit meestal goed te behandelen door
een orthomanueel dierenarts.
Compensatie
Veel oudere katten gaan geleidelijk stijver bewegen, dus in die
zin is dit normaal. Maar er zijn wel duidelijke oorzaken voor
deze stijfheid, en er kunnen gerichte maatregelen worden
getroffen om de levenskwaliteit te waarborgen en verhogen.
Veel dieren hebben bewegingsklachten door ‘compensatie’.
Dat wil zeggen: door bijvoorbeeld chronische lage rugpijn
worden de voorpoten overbelast en krijgt het dier juist daar
meer last van. Zo ook Asterix.
Asterix
Een jaar geleden werden er röntgenfoto’s gemaakt van haar
voorpoten. Hierop was te zien dat zij last had van artrose van
haar ellebogen. Aanvankelijk reageerde ze goed op pijnstillers.
Desondanks ging zij na verloop van tijd steeds moeizamer
bewegen. Naast de gewrichtsproblemen in haar voorhand
bleek ze last te hebben van pijn in de lage rug. Ik behandelde
haar tweemaal met orthomanuele therapie en ze beweegt nu
volgens de eigenaar soepeler. Ook wast ze zich weer helemaal
van voor tot achter op haar rug; dat deed ze al een tijdje niet
meer. Ze blijft pijnstilling krijgen voor de artrose. Omdat ze nu
geen lage rugpijn meer heeft, belast ze haar achterpoten beter
en verdeelt ze haar lichaamsgewicht over haar vier poten zoals
het hoort. Hierdoor worden de voorpoten niet meer overbelast
en zal ze minder last hebben van haar ellebogen.
Tot slot: het bewegingsstelsel is een onlosmakelijk geheel van
delen die op elkaar inwerken. Bij klachten als stijfheid is het
belangrijk dat er zowel naar de ledematen als naar de rug
wordt gekeken!
Heeft deze kat van 17 gewrichtsklachten? Foto Elles Nijssen

Doe de mobiliteitstest!
Lijkt jouw kat soms stijf te bewegen? Heeft hij moeite met springen?
Wast hij zich niet overal even goed meer? Speelt of knuffelt hij minder graag?
Doe de test en ontdek zo of zijn beweeglijkheid in orde lijkt. Blijkt je kat geen optimale mobiliteitsscore
te hebben, dan krijg je meteen informatie over wat je het beste kunt doen.
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ROOFDIER!

Sanne Jansen stuurde deze foto van poes Minoes (tien jaar) met een veldmuis.

Elke kat gelukkig!
Waar heeft een kat behoefte aan?
Weet jij het? Vul de enquête in.
Op de Facebookpagina ‘Elke kat
gelukkig’ vind je handige tips.

Kattenoppasservice ook last minute
Niet alleen tijdens vakanties, maar ook daarbuiten staat de Kattenoppasservice voor je
klaar. Er zijn oppassers in de volgende regio’s:
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn,
Breda, Groningen, Haarlem, Lelystad, Naarden,
Purmerend, Roosendaal, Spijkenisse,
Vinkeveen, Wormer en Zoetermeer.
Wilt je vrijblijvend kennismaken met een oppas?
Dat kan. Bel dan 020-4230947 of mail naar
info@kattenoppasservice.nl

Krijgt jouw kat elk
jaar een APK?

Kat
elke

gelukkig!

KGA_folder_dierenarts_f.indd 1

10-11-14 15:45
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Elke kat gelukkig! wil eigenaren
stimuleren om elk jaar met hun
kat naar de dierenarts te gaan voor
een APK (Algemene Poezen
Keuring) en om meer spullen aan
te schaffen waarmee hun dier
meer ‘kat’ kan zijn. Zo wordt elke
kat gelukkig!

Waarom zijn de haren
tussen de voetzolen langer ?

Jet Bijen
JET BIJEN IS DOCENT
VAKOPLEIDING HONDEN
EN KATTEN TRIMMEN EN
AUTEUR VAN
(VAK)LITERATUUR.
DAARNAAST HEEFT ZE
EEN TRIMSALON EN IS ZE
PARAVETERINAIR.

Beste Jet,
Het valt me op dat niet alleen langhaarkatten maar ook kortharige katten
langere haren hebben tussen de voetzooltjes. Wat zijn dit voor haren, en wat is hun
functie? Zijn het een soort mini-tastharen?
Groet,
Mariska van Velsen

De lengte van de kattenvacht varieert
per lichaamsdeel. Zowel bij lang- als
kortharigen zien we zeer korte vacht op
het neusje en de buitenzijde van de oren.
Op de teentjes is het al een fractie
langer. De langste haren vinden we op
buik, rug, staart en bij (half) langharen
ook op de wangen en kraag.
Er zijn ook locaties waar groeirichtingen
met elkaar ‘botsen’, zoals onder de
ellebogen. Je hebt daar een grens tussen
twee of meer groeirichtingen waardoor

de vacht daar langer lijkt. In de knieholten van kortharen zie je daar haren die
recht naar achter wijzen in plaats van
mooi glad aanliggen.
Zo is het ook langs de lippen en bij de
haren onder en tussen de teentjes. Onder
de voetjes zou je een dichtbehaarde huid
verwachten, maar de haarzakjes zijn hier
juist dun gezaaid. Een onder de voetzooltjes uitstekende beharing vormt een
broodnodige bescherming tegen hete,
koude of ruwe bodems. Opvallend is dat
katten (en honden) uit zeer koude streken
altijd wat meer haar onder hun voeten
hebben dan die uit warme gebieden.
Het zijn dus zeker geen tastharen.
Daarvan kennen we twee soorten, de
sinusharen of voelsprieten zijn de meest
zichtbare. Bijna geen enkele diersoort
bezit een fraaiere snor en uitgesprokener wenkbrauwsprieten dan de kat.
Achter de polsen vinden we ze ook.
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De andere vorm van tastharen zijn de
tylotriche haren. Ze zijn verspreid over
de hele vacht aanwezig maar niet
herkenbaar. Ze zien er net zo uit als de
andere haren, maar het is het haarzakje
dat bijzonder is. Net als bij de sinusharen
maakt dat contact met een gevoelszenuw die drukverschil en temperatuur
‘doorgeven’ aan de hersenen. Het brein
zorgt dan voor de gewaarwording en de
reactie van het dier op de boodschap. De
haren spelen dus een belangrijke rol bij
de tastzin. Als je je kat aait of als hij
vanaf zijn warme plekje bij de radiator
buiten de winterkou in stapt moet je
daar maar eens aan denken. Wees zuinig
op de kattenvacht!

Heb jij ook een vraag aan Jet over de
kattenvacht of -huid? Mail hem naar de
redactie, bij voorkeur met een foto.

rustgevende

KRUIDEN

Wil je je kat activeren, dan
kun je hem speeltjes met
kattenkruid geven. Wil je hem
juist wat meer ontspanning
bieden, geef dan valeriaan of
matatabi.

Denise van Lent
DENISE VAN LENT IS
BIOLOOG. ZIJ IS
MASTER OF SCIENCE,
GESPECIALISEERD
IN HERSENEN EN GEDRAG.
ZE HEEFT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
GEDAAN NAAR OBESITAS
BIJ KATTEN IN SAMENWERKING MET HET
KATTENGEDRAGSADVIESBUREAU. DENISE HEEFT
TWEE KATTEN.

Stoffen uit bepaalde delen van
matatabi en valeriaan zorgen
voor een prettig gevoel.
Matatabi zijn takjes van de
Japanse kiwiboom (Actinidia
polygama). Ze zien eruit als
zoethout en kunnen zo aan de
kat gegeven worden. Hij kan
ermee rollen, ervan gaan
kwijlen en/of erop kauwen. De
geur komt goed vrij wanneer je
met je nagel over de kern van
een matatabistokje wrijft. Deze
plant heeft over het algemeen
een rustgevende werking.

dezelfde werkzame stof als de
gewone kiwiplant. Net als
matatabi heeft het een rustgevende, ontspannende werking.
Je kunt gedroogde valeriaan
(te koop als valeriaanwortel)
geven op een schoteltje. Het
mag gegeten worden. Je kunt
ook wat druppels tinctuur op
een speeltje spuiten.

als ze deze middelen kunnen
opzoeken wanneer ze daar
behoefte aan hebben. Zijn ze
van zichzelf gespannen, dan is
het fijn als dat altijd kan. Bij
meer zelfverzekerde katten is
het vooral in stressvolle
situaties van belang. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of
dierenartsbezoek.

Stokjes matatabi of valeriaanwortel/tinctuur helpen katten
te ontspannen. Het is handig

Uni, een van de katten van Denise, snuffelt
aan een matatabistokje.
Foto Denise van Lent.

Katten die van nature al
ontspannen zijn lijken minder
interesse te hebben in matatabi-kauwstokjes dan wat meer
gespannen katten. De stokjes
bevatten twee aantrekkelijk
stoffen die rustgevend werken:
nepetalactone en dihydroactinidiolid.
Sommige katten reageren
trouwens ook op het snoeisel
van de gewone kiwiplant, die in
elk tuincentrum te koop is. De
bladeren, takken en vooral de
wortels daarvan bevatten de
stof actinidine, eveneens een
rustgevende stof.
Ook valeriaan (Valeriana
officinalis) kan katten in
vervoering brengen. Dit heeft
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Nieuws over katten, gedrag en wetenschap
vind je op onze Facebookpagina. Ook te
bekijken als je geen Facebook-account hebt.
Gebitsproblemen bij katten komen vaker voor dan je denkt. Toch gaat
ongeveer 90% van de baasjes ervan uit dat het gebit van hun kat gezond is.
In februari 2015 wordt daarom weer volop aandacht gevraagd voor deze
problematiek via de jaarlijkse Maand van de gebitsverzorging. Op deze
website vind je informatie over gebitsverzorging voor katten en kun je
dierenartsenpraktijken bij jou in de buurt vinden die tijdens deze maand
aantrekkelijke acties hebben op het gebied van gebitscontrole,
-behandeling en -verzorging.

Brokjes per definitie
goed voor het gebit?

Maak dat de kat wijs!

Mensen denken vaak dat brokjes per definitie goed zijn voor het gebit,
omdat ze dit schoon zouden schrapen. Dat is echter niet het geval.
Er zijn wel speciale brokjes van diverse merken waarmee de vorming
van tandsteen kan worden voorkomen. Gewone brokjes doen dit niet.
Het ontwikkelen van tandvlees- en gebitsproblemen is vooral een
kwestie van erfelijkheid. De beste remedie tegen gebitsproblemen is
dagelijks poetsen.
Is er een ‘kattenwijsheid’ waar jij aan
twijfelt? Mail ons en wie weet komt
jouw vraag de volgende keer in
Maak dat de kat wijs!

Op het Youtube-kanaal van het Kattengedragsadviesbureau vind je veel filmpjes
over kattengedrag. Ingedeeld op thema
en voorzien van uitleg. Kijken dus!

KGA biedt kennis
op eigen locatie

Wist je dat het Kattengedragsadviesbureau
ook kennis op locatie biedt? Dat kan in allerlei
vormen: een incompanytraining, inclinic,
scholing op de werkvloer, een lezing op locatie,
je zegt het maar!

De garanties van het
Kattengedragsadviesbureau
• 100% katvriendelijk advies
•b
 ehandeling op basis van de nieuwste
wetenschappelijke ontwikkelingen
•b
 ehandeling door de meest ervaren
en meest succesvolle kattengedrags
therapeut van Nederland en België
• z orgvuldige anamnese met uitgebreide
vragenlijst en drie uur durende kattengedrags observatie
• versuffende middelen als valium en
Clomicalm worden niet geadviseerd
• alle katten en problemen worden
behandeld voor één duidelijke prijs.
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BAGHEERA VERLOST
VAN ZES PIJNLIJKE KIEZEN
EN TANDSTEEN
Bagheera is een tienjarige Siamees. Tijdens
zijn jaarlijkse controle zijn enkele afwijkingen
aan zijn gebit geconstateerd. In onze praktijk
heeft elke dierenarts zijn eigen vakgebied,
waarin hij zich uitgebreid verdiept heeft.
Drs. Esther Soeteman houdt zich bezig
met tandheelkunde. Bagheera werd naar
haar doorgestuurd.

Marieke Knies
MARIEKE KNIES IS
DIERENARTS BIJ
DIERENZIEKENHUIS
DRECHTSTREEK IN
DORDRECHT. ZIJ
STUDEERT BIJ DE
EUROPEAN SCHOOL
FOR ADVANCED
VETERINARY STUDIES
OM EUROPEAN MASTER
OF SMALL ANIMAL
VETERINARY MEDICINE
TE WORDEN. AL
HAAR KEUZEVAKKEN
GAAN OVER
KATTENGENEESKUNDE.
MARIEKE HEEFT DRIE
KATTEN.

Bij een intakegesprek werd het gebit van Bagheera zonder narcose geïnspecteerd. Het viel op
dat er zogenaamde resorptieletsels (voorheen
ook wel FORL genoemd) te zien waren bij een
aantal elementen, en dat er wat tandsteen
aanwezig was. Resorptieletsel is een van de
meest voorkomende problemen bij katten; tot
66% van de kattenpopulatie heeft het! Er is dan
kort gezegd sprake van resorptie (afbraak van
tandweefsel) van de tand, meestal bij de overgang van de kroon naar de wortel. Er zijn verschillende stadia. Het begint met een glazuurdefect. Daarna breidt het zich uit naar diepere
structuren zoals het cement, het dentine
(tandbeen) en de pulpa (tandmerg). Uiteindelijk
kan de kroon of een deel daarvan afbreken.

TOT 66% VAN DE
KATTENPOPULATIE
HEEFT RESORPTIELETSEL
Kaken klapperen
De meeste katten laten bij deze kwaal aan de
buitenkant geen duidelijke signalen zien, hoewel
sommige kwijlen of problemen hebben met eten.
Bij aanraking met bijvoorbeeld een wattenstaafje
is de laesie (beschadiging) erg pijnlijk. Vaak gaat
een kat dan met zijn kaken klapperen. De meest
aangedane kiezen zijn de eerste twee kiezen
(premolaren) in de onderkaak, maar resorptieletsel kan bij alle elementen voorkomen.
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Pre-anesthetisch bloedonderzoek
Gezien de leeftijd van Bagheera werd een preanesthetisch bloedonderzoek gedaan. Gelukkig
kwamen hier geen bijzonderheden uit.
Op de dag van de gebitsbehandeling werd hij ’s
ochtends nuchter gebracht. Hij werd onder
narcose gebracht en geïntubeerd. Intuberen is
een buisje (tube) in de luchtpijp aanbrengen voor
het toedienen van narcosegas en zuurstof. Om
afkoelen te voorkomen lag hij lekker op een
warmtematje en werd zijn temperatuur goed in de
gaten gehouden. Zijn gebit werd eerst gespoeld
met hexarinse, een ontsmettende spoelvloeistof.
Vervolgens werden de grote stukken tandsteen
verwijderd met een tang, de kleine stukjes met
een handscaler en de allerlaatste stukjes met een
ultrasone scaler. Toen alles schoon was, werden
alle elementen zorgvuldig nagelopen met een
sonde. Dit is een dun, afgerond buisje waarmee
voorzichtig langs alle tanden en kiezen gegaan
wordt op zoek naar afwijkingen.
Zorgvuldig trekken
Ook werden er dentale röntgenfoto’s gemaakt
van alle elementen. Uiteindelijk werden er met
behulp van het klinisch onderzoek en de foto’s
resorptieletsels gevonden in maar liefst zes
kiezen! Dentale röntgenfoto’s zijn erg belangrijk,
dat blijkt maar weer, want aan de buitenkant
waren niet alle laesies zichtbaar.
Alle aangedane elementen waarvan de wortels
nog intact zijn, zijn getrokken. Dit gebeurde met
behulp van de flaptechniek. Daarbij wordt een
stukje tandvlees weggeklapt en een beetje
kaakbot weggeboord. De kiezen worden vervolgens in verschillende stukken gespleten met
behulp van een watergekoelde boor. Daarna
worden ze inclusief alle wortels voorzichtig
verwijderd. Hier zijn veel geduld en goede
materialen voor nodig; wortels zijn erg delicaat
en kunnen snel breken.
Met behulp van röntgenfoto’s is gecontroleerd of
alle wortels netjes zijn verwijderd. Het tandvlees
werd gehecht met erg dun hechtdraad, dit lost
vanzelf op.

Bij sommige elementen waren de wortels al
volledig vervangen door bot. Ook dit was
zichtbaar op röntgenfoto’s. De wortels kunnen in
zo’n geval niet meer verwijderd worden. Met een
zogenoemde kroonamputatie is het zichtbare
deel van de tand verwijderd met een boortje. De
wondjes zijn netjes gehecht.

BIJ SOMMIGE
ELEMENTEN WAREN
DE WORTELS AL
VOLLEDIG VERVANGEN
DOOR BOT.

Resorptieletsel aan de eerste premolaar. Foto Marieke Knies.

Poetsen
Naderhand is de bek van Bagheera goed schoongespoeld en zijn de resterende tanden en kiezen
gepolijst. Natuurlijk kreeg hij tijdens de ingreep
voldoende pijnstillers en kreeg hij ook pijnstillers
mee naar huis, samen met informatie voor zijn
eigenaar over nazorg en resorptieletsel. Na tien à
veertien dagen hebben we hem teruggezien voor
controle. Zijn gebit en de gehechte plekjes zagen
er rustig en netjes uit. Het zou mooi zijn als zijn
gebit voortaan wordt gepoetst, om tandsteen te
voorkomen. Maar dit lukt niet bij elke kat.

Onderzoek met een dentale sonde. Foto Marieke Knies.

Het verwijderen van de aangetaste kies. Foto Marieke Knies.
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Buitenkat
kan niet binnen leven
Ik wil graag een ervaring van mijn dochter delen. Fred was
een gelukkige buitenkat. Hij was ook regelmatig binnen.
Een erg gezellige kat. Buiten had hij een stel vrienden; mijn
dochter woonde in een katrijke buurt. Woonde; begin oktober
is ze tijdelijk verhuisd naar een bovenhuis in de binnenstad.
Toen kon hij niet meer naar buiten. Vanaf week twee poepte
hij in de gang. Eerst af en toe, toen elke dag. Van ellende
heeft mijn dochter Fred toen naar buiten gelaten, op het
balkon. Hij gaat nu op onderzoek uit, van het ene lage
balkon en lage dakje op het andere. Hij gaat niet ver weg en
komt na een puur uur steeds weer thuis. Fred is nu weer
gelukkig, en poept niet meer in huis!

Conclusie: wat op het Forum Kattengedrag staat, namelijk
dat je van een buitenkat geen binnenkat kunt maken, is
helemaal waar!
Ineke Top
Van de redactie: er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in de
regel kan een (gezonde) kat die gewend is aan het vrije buitenleven, niet meer wennen aan opsluiting. Buitenkatten die moeten
leven als binnenkatten, ontwikkelen vaak gedragsproblemen.

Daktijger Fred is weer helemaal gelukkig. Foto Ineke Top
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Frenkie. Foto Elles Nijssen

NIEUW
DIERENPASPOORT
De regels voor reizen met dieren zijn veranderd. Kittens
jonger dan vijftien weken mogen alleen worden ingevoerd
als ze een geldige rabiësvaccinatie hebben gehad.
Sinds 29 december 2014 is er ook een nieuw dierenpaspoort.

Gratis Katten Advies Lijn
Heb jij een vraag over je kat?
Blijf er niet mee rondlopen! Bel de gratis Katten Advies Lijn
020-4160883. Elke dinsdag van 17.00-18.00 uur professioneel
en katvriendelijk advies.
Lukt het je niet om op dit tijdstip te bellen?
Dan kun je ook gratis je vraag stellen
• op het Forum kattengedrag http://kattengedrag.forumup.nl
• aan dierenvriend@telegraaf.nl
(mogelijk wordt je vraag dan in de krant beantwoord)
• bij de Sophia Kattenbond
Wil je liever op een ander moment bellen?
Dan kun je een betaalde bel- of Skype- afspraak
maken op een geschikter moment. Dat kan via
info@kattengedragstherapie.nl.
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VACHTSPECIAL
Op lesdag 2 leer je hoe de huid en vacht van een kat is
opgebouwd. Je leert waarom en hoe hij verhaart. En dat
wij met onze goede bedoelingen (veel borstelen en/of
ontwollen) de groeiprocessen van de vacht juist verstoren
en permanente rui-, en huidproblemen veroorzaken.
De docent is vachtspecialist Jet Bijen.

Wil jij leren hoe je een kattenvacht verzorgt op een kat-,
huid- en vachtvriendelijke manier? Volg dan de tweedaagse
vachtspecial. Je doet hierin unieke kennis op die je kijk op
(het hanteren van) katten en hun vacht- en huidverzorging
voor altijd verandert. Trimmers, paraveterinairen, fokkers,
verzorgers én eigenaren: iedereen steekt er veel van op. Deze
special is eerder gehouden in oktober en november 2014 en
was een groot succes.

Vervolgens geeft kattentrimster Wendy Govers–van Thiel
van trimsalon Pet’s Choice uitleg, met behulp van foto’s,
filmpjes en een pluchen ‘demokat’ over wat je nu juist wel
en niet moet doen qua de vachtverzorging. Een echte
oefenkat is niet aanwezig aangezien dat niet diervriendelijk
is. Je leert deze dag ook wanneer een bezoekje aan de
trimsalon noodzakelijk is, waaraan je een goede, katvriendelijke trimsalon herkent en waarom trimmen zonder
narcose niet altijd beter is.

Op lesdag 1 leer je hoe je katten kunt benaderen en
hanteren, en hoe je ze zo min mogelijk stress of angst
bezorgt. Dit is altijd belangrijk, maar wordt extra belangrijk
als katten buiten hun territorium zijn, en zich erg kwetsbaar
voelen. Daarnaast leer je hoe je agressie kunt voorkomen
als een borstelbeurt echt nodig is. Ook leer je wat de vacht
vertelt over de emoties en gezondheid van katten. De docent
is Marcellina Stolting.

Na de vachtspecial kan ik oprecht zeggen
dat ik kat-, vacht- en huidvriendelijk trim.
Wat een omslag heb ik gemaakt, en dat
merk ik aan de katten in mijn salon. Een
trimbeurt is op deze manier genieten voor
kat en trimmer!
Nicole Colijn, Trimsalon Villa Kakel en Bont,
Hardinxveld-Giessendam

Top! Veel nieuwe
dingen geleerd op
trimgebied waar ik
me een stuk beter
bij voel dan bij andere
trimcursussen!’
Paula Ossebaar,
De Volendamse
Dierenkliniek

Sinds het volgen van de special ‘rooi’ ik
geen haar meer en liggen de katten er
duidelijk meer ontspannen bij in mijn salon.
Door de korte spanningsboog bij katten doe ik
kleine stukjes, met pauzes. Ze worden dan
niet meer boos en ervaren minder stress.
Wendela Sterker,
Mobiele trimsalon Vachtzorg, Leeuwarden

18

Cursusoverzicht KGA Kattendagen

Het Kattengedragsadviesbureau organiseert cursussen, lezingen en opleidingen door heel Nederland en België, met steeds
verschillende verdiepingsthema’s op het gebied van katten, gedrag & welzijn. Deze cursusdagen zijn geschikt voor iedereen die
professioneel met katten werkt, en voor kattenliefhebbers. Wat je relatie tot katten ook is, je doet altijd kennis op waarmee je
direct aan de slag kunt
Dag

Datum

Waar

Docenten

Wat leer je

Doelgroep

Prijs

Zondag

8 februari

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Katse communicatie

Iedereen die meer
kattencommunicatie wil
leren

€ 95,-

Zaterdag &
Zondag

14 & 15 februari

Amsterdam

Jet Bijen,Marcellina
Stolting, Wendy
Govers-van Tiel

Katvriendelijke
vachtverzorging

Trimmers, fokkers,
paraveterinairen,
katteneigenaren

€ 95,- per dag

Zondag

22 februari

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Harmonie in de
cattery

Fokkers

€ 95,- per dag

Woensdag

25 februari

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Lezing Basiskennis
Kattengedrag

Iedereen die meer
wil weten over
kattengedrag

€ 27,50

Zondag

8 maart

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Kattendag Asiel 2:
Vergroten adoptiekansen

Asielmedewerkers

€ 85,-

Zondag

15 maart

Eindhoven

Jet Bijen, Els
Peeters,
Marcellina
Stolting, Denise
van Lent

Kattendag Angstreductie, Welzijn,
Obesitas, Probleemgedrag, Vachtverzorging

Iedereen die meer
wil leren over kattengedrag en de vacht

€ 110,-

(let op: inschrijven kan
tot uiterlijk 8 maart)

Zondag

15 maart

Eindhoven

Marcellina
Stolting

Lezing/quiz kattengedrag

Iedereen die meer
wil leren over kattengedrag

Gratis
(opgeven
noodzakelijk)

Zondag

22 maart

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Asiel 1: Welzijn
verbeteren Asielmedewerkers

Asielmedewerkers

€ 85,-

Woensdag

25 maart

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Stolting Lezing
Socialisatie Gast/
pleeggezinnen

fokkers,
paraveterinairen

€ 27,50

Zondag

29 maart

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Kattendag Katvriendelijk kattenhotel/pension

Medewerkers kattenhotels/pensions

€ 100,-

Zaterdag/
zondag

11/12 april

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Opleiding Katten
verzorgen (vijfdaagse
opleiding tot kattenoppas)

Kattenoppassers,
kattenverzorgers

€ 600,-

Zaterdag/
zondag

18/19 april

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Opleiding Katten
verzorgen (vijfdaagse
opleiding tot kattenoppas)

Kattenoppassers, kattenverzorgers

€ 600,-

Woensdag

22 april

Amsterdam

Marcellina
Stolting

Lezing Emoties

Iedereen die meer wil
leren over kattengedrag

€ 27,50
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Meer info

MAGAZINE
Dit magazine wordt maandelijks kosteloos verspreid vanaf 2002 en heeft inmiddels meer dan 15.000 abonnees, zowel
professionals als niet-professionals. Onder de professionals zijn (medewerkers van) dierenspeciaalzaken, asiels, kattentrimsalons,
dierenartsenpraktijken, kattenfokkers, en producenten en toeleveranciers van kattenbenodigdheden. Je vindt het Kattengedragsadviesbureau ook op Facebook, Twitter, Youtube en www.kattengedragstherapie.nl.

COLOFON

CONTACTGEGEVENS

Dit magazine is een uitgave van
het Kattengedragsadviesbureau.

Websites:
http://www.kattengedragstherapie.nl
http://www.kattengedragcentrum.nl

Redactie:
Elles Nijssen en
Marcellina Stolting
Eindredactie
Elles Nijssen
Opmaak:
Karin Jansen
Aan dit nummer werken mee
Denise van Lent
Ineke Top
Jacha Heukels
Jet Bijen
Marie-José Enders-Slegers
Marieke Knies
Marnix Lamberts
Nicole Colijn
Paula Ossebaar
Pim Martens
Sanne Jansen
Wendela Sterker
Wendy Govers-van Thiel
©Kattengedragsadviesbureau.
Overname van artikelen is niet
toegestaan zonder onze schriftelijke
toestemming.
Wil je het magazine niet meer
ontvangen? Stuur dan een e-mail
met in de berichtregel ‘Uit adresbestand
verwijderen’. Indien je juist abonnee
wilt worden, is het sturen van
een e-mail eveneens voldoende.

Forum:
http://kattengedrag.forumup.nl
E-mailadressen:
info@kattengedragstherapie.nl
kattengedragstherapie@gmail.com (voor grote bestanden: foto’s en filmpjes)
Cursusinformatie en inschrijvingen:
info@kattengedragstherapie.nl
Skype:
kattengedragstherapie.nl (op afspraak)
Katten Advies Lijn telefonisch spreekuur:
020 - 4160883 (dinsdag van 17.00-18.00 uur)
Kattengedragsadviesbureau: 020 - 3308780
Katten Cursus Centrum: 020 - 4160547
Website Kattenoppasservice:
http://www.kattenoppasservice.nl
Telefoonnummer Kattenoppasservice: 020 - 4230947
Het Kattengedragsadviesbureau
is een Aequor-erkend leerbedrijf

Adverteren
Wil je meer weten over de
mogelijkheden en tarieven?
Stuur dan een mail naar
info@kattengedragstherapie.nl
of bel: 020-3308780.
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