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Dé specialist in diergedrag

In het geval van het introduceren van twee onbekende katt en of het introduceren van een kit-
ten aan een volwassen kat,  is het zeer onverstandig om de dieren direct bij elkaar te plaatsen. 
Katt en zijn territoriaal en hebben ti jd nodig om aan elkaar te wennen. Hieronder vindt u een 
schema dat u kunt volgen om de katt en te introduceren. De duur van deze introducti e ligt 
tussen de twee dagen en twee weken, afh ankelijk van de achtergrond en de karakters van de 
katt en.

• Geef beide katt en een eigen kamer met een eigen katt enbak, water en voer. De kamer 
moet afsluitbaar zijn door middel van een deur.

• Laat de katt en afwisselend de rest van het huis verkennen. Op deze manier kunnen ze 
ongestoord hun geursporen afzett en. Sluit eerst de loslopende kat weer op, voordat de 
andere kat los mag. 

• Wissel hun geurtjes uit door ze beurtelings, langs de wangen te aaien. Ruil af en toe het 
kleedje waarop ze slapen. 

• Gebruik in beide vertrekken een Feliway-verdamper. 
• Als de katt en elkaar op gaan zoeken (bijvoorbeeld onder de deur gaan kijken van de kamer 

waar de andere kat zich bevindt) zonder te blazen en/of te grommen, dan kunt u ze nader 
laten kennismaken door een haakje op de deur te zett en zodat er een brede kier ontstaat. 
Plaats tegen etensti jd de voerbakjes aan beide zijden van de deur, zodat ze op een afstand 
van minstens anderhalve meter van elkaar eten. 

• Gaat dit een paar dagen goed, dan kunt u ze ti jdens etensti jd samenbrengen. Dit dient u 
het liefst te doen als er nog iemand anders aanwezig is die daarbij kan helpen omdat ze 
direct gevoerd dienen te worden.

• Houd bij het voeren een aantal meters tussen de voerbakjes en geef iets extra lekkers. 
• Plaats na het eten beide katt en terug in hun eigen kamer.
• Verklein, als dit goed verloopt, langzaam de afstand tussen de voerbakjes. U kunt dit een 

aantal keren per dag doen al naar gelang uw eigen ti jd.
• Als dit alles goed verloopt, kunt u de katt en onder toezicht bij elkaar laten.
• Als u zeker weet dat er geen problemen tussen beide katt en zijn, kunt u ze ook zonder 

toezicht bij elkaar laten.
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Introducti e van katt en

Voor advies op maat kunt u vrijblijvend 
contact opnemen 

met één van onze gedragsdeskundigen: 

0900 - 2020653
Wilt u meer leren over katt engedrag 

volg dan een cursus of opleiding bij Tinley.

www.tinley.nl

Deze informati e is bedoeld als handvat voor het bepalen van de gewenste scheidingsleef-
ti jd van een kitt en. Er is géén vaste ideale leeft ijd, deze hangt namelijk af van de op-
groeilocati e én situati e waarin het kitt en terecht komt in het nieuwe huis. Er zijn wel 
een aantal vaststaande feiten om rekening mee te houden. Als eerste is er de wett elijke 
termijn die aangeeft  dat een kitt en niet jonger dan 7 weken weggehaald mag worden van 
moeder en nestgenoten. Daarnaast is er sprake van een gevoelige periode waarin kitt ens 
zich het beste kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden; na ongeveer 9 weken is 
een kitt en angsti ger en zal het dier meer moeite hebben om te wennen aan een nieuwe 
omgeving. Naast de gedragsmati ge ontwikkeling is de gezondheid, inclusief de weerstand 
van het kitt en natuurlijk ook belangrijk. *



Kitten Mickey
Contact met volwassenen
Contact met kinderen
Contact met soortgenoten
Contact met andere dieren
Verschillende prikkels

Opgroeilocatie
-
-
+
-
-

Nieuwe thuis
+
+
-
-
+

Voorbeeld: 
Kitten Mickey groeit samen met moeder en 1 nestgenootje op in een schuur (prikkelarme om-
geving zonder huiselijke geluiden en mensen). Zijn toekomstige eigenaar heeft een druk gezin 
maar geen katten.  
Tinley Advies: 
Haal het kitten op zodra de wet het toelaat, dus op 7 weken.  Er is namelijk sprake van een 
slechte socialisatie met mensen en andere dieren, en het kitten krijgt te weinig prikkels. Hier 
krijgt het in de nieuwe omgeving wel mee te maken. Neem bij voorkeur twee kittens  zodat het 
kitten sociale vaardigheden kan blijven ontwikkelen. Bezoek het kitten in de tussentijd zoveel 
als mogelijk. Neem als het kitten thuis is direct contact op met uw dierenarts voor een gezond-
heidscheck en inentingen.

Kitten Boris
Contact met volwassenen
Contact met kinderen
Contact met soortgenoten
Contact met andere dieren
Verschillende prikkels

Opgroeilocatie
+
-
+
-
+

Nieuwe thuis
+
+
+
-
+

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). 
Tinley Advies: 
Haal het kitten op rond 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.

Tinley is al meer dan 12 jaar dé specialist in het gedrag van dieren
Kitten Fleur
Contact met volwassenen
Contact met kinderen
Contact met soortgenoten
Contact met andere dieren
Verschillende prikkels

Opgroeilocatie
+
+
+
+
+

Nieuwe thuis
+
+
-
-
+

Voorbeeld:
Kitten Fleur groeit op in de woonkamer bij een gezin met kinderen, honden en katten. Er 
komen veel 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. 
Tinley Advies: 
Haal het kitten op rond 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 opgroeilocatie 
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.

Kitten Nero
Contact met volwassenen
Contact met kinderen
Contact met soortgenoten
Contact met andere dieren
Verschillende prikkels

Opgroeilocatie
+/-

-
+
-
-

Nieuwe thuis
+

- ?
-
-
+

Voorbeeld:
Britse Korthaar kitten Nero groeit op met moeder en nestgenoten 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.
Tinley Advies: 
Haal het  kitten op rond 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 kattenkamer te laten en in aanraking te laten komen met huiselijke 
geluiden en onbekende voorwerpen. Informeer of het kitten al volledig is ingeënt.

* Omdat de fysieke gezondheid -en daarmee ook de weerstand en immuniteit- en de gedragsmatige ontwikkeling elkaar kunnen beinvloeden, is in dit advies rekening gehouden met drie uitgangspunten. Ten eerste het feit dat de eerste vaccinatie bij 
een gezond kitten ,mag plaatsvinden op de leeftijd van 8 weken; vervolgens het feit dat het kitten na vaccinatie nog even bij de moeder verblijft omdat stress van verhuizing immuniteit in negatieve zin kan beinvloeden; en tot slot het uitgangspunt 
dat de vaccinatie bij de nieuwe eigenaar zal worden voltooid. Meer informatie over de wetenschappelijke onderbouwing vindt u in de rapportage van het Platform Verantwoord Huisdierbezit en op www.tinleygedragstherapie.nl


