Catventure

Nieuwe kat introduceren bij bestaande kat (of herintroductie)
Uitgangspunten:
• Introductie kan maar één keer, relaties zijn dan voor altijd bepaald
• Neem de juiste stappen
• Elke stap kan kort of lang duren afhankelijk van de reacties van de katten

• Het toverwoord is: GEDULD
1. Nieuwe kat eigen kamer geven
• Eerst alleen daar laten wennen
• Geuren en geluiden leren kennen
• Feliway gebruiken
2. Geuren uitwisselen (Belangrijkste fase!)
• Eerst met de hand: door te aaien, enkele malen per dag, bij beide katten
• Daarna dekens/kussens van de katten uitwisselen
3. Pas als de katten vertrouwd zijn met elkaars geur, verder gaan met de volgende stap
4. Nieuwe kat laten verkennen
• Oude kat even in aparte (andere!) kamer zetten
• Laat ze elkaar nog niet ontmoeten!!
5. Onder de deur door kennismaken
• Geef beide snoepje voor positieve associatie
• Bij blazen of grommen: einde sessie
6. Deur op snuffel-kiertje
• Dus niet groot genoeg om doorheen te
kunnen
• Goed gedrag belonen met snoepje
• Bij blazen of grommen: einde sessie, geen
beloning
7. Deur op grotere kier
• Beide katten tegelijk iets te eten geven
• Gebruik eventueel valeriaan op een lapje stof
8. Deur volledig open en op afstand voer geven
• Als het voer op is, de deur weer sluiten
• Blijf op gedrag letten
9. Deur open, afstand verkleinen, duur vergroten
• Grommen of blazen = einde sessie
10. Onder toezicht bij elkaar laten
• Zorg voor positieve associatie, bv
brokjes/speeltje
• Eerst op afstand van elkaar
11. Zonder toezicht bij elkaar laten
• Alleen doen als u zeker weet dat ze elkaar volledig hebben geaccepteerd.

www.catventure.nl

Catventure
Dit hele schema kan 2 weken of 2 maanden duren.
Heb GEDULD. Dat is echt het aller-aller-allerbelangrijkste. Als je één keer te snel gaat en het gaat
mis, is al het voorgaande werk voor niks geweest en je loopt het risico dat de relaties tussen de twee
katten voor altijd zijn verpest.
Twee katten die op latere leeftijd ruzie krijgen, kunnen met bovenstaande schema
geherintroduceerd worden, maar dat is heel moeilijk en vraagt nog meer van je geduld.
Na introductie:
• Katten gewend, maar ook sociale groep?
• Sociale groep = bij elkaar slapen, elkaar wassen, samen spelen, voorzieningen delen
• Ieder aan een kant van de bank is geen sociale groep
• Behoud dubbele voorzieningen geruime tijd
• Bekijk of ze van elkaars voorzieningen gebruik maken

Bij elkaar eten = altijd stressvol
• Normale eethouding: ‘liggend’ met buik op de grond
• Staand eten = teken van stress
• Geef ruimte tussen voerbakjes of eigen kamer (beste dat ze elkaar niet zien)
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