Gedrag

Het resocialiseren van verwilderde katten
Regelmatig worden er verwilderde katten gevangen die vervolgens terechtkomen in
het asiel. Angstig zitten ze weggedoken in een hoekje van hun kooi. Ze verschuilen
zich achter een doos of een kattenbak. Opvang in het asiel is niet altijd wenselijk.
Als kattengedragstherapeut resocialiseer ik daarom verwilderde asielkatten bij mij in
huis.
Kenmerkend is de hevige angst die het dier heeft voor allerlei prikkels. Mensen, geluiden, geuren en
voorwerpen roepen vaak een heftige angst en paniek op. De kat wil zo snel mogelijk wegvluchten. Een
verwilderde kat kan ondervoed zijn en besmet met parasieten of lijden aan typische kattenziekten.
De conditie van het dier is slecht en de weerstand is verminderd.
Hoe raakt een kat verwilderd?
Huiskatten worden soms door een eigenaar gedumpt. Eenmaal op straat gezet, gaan ze zwerven
op zoek naar een schuilplaats en voedsel. Als dit buitenbestaan lang genoeg voortduurt, er weinig
contact met mensen is, de katten regelmatig worden verjaagd en/of slechte ervaringen met mensen
opdoen, dan worden deze dieren schuw en angstig. Wanneer er vervolgens kittens geboren worden
die niet of nauwelijks contact met mensen hebben, is de volgende generatie verwilderde katten een
feit. Als kitten zijn ze in de gevoelige fase niet gesocialiseerd met mensen en niet gewend geraakt
aan huiselijke geluiden. Wanneer de socialisatie beperkt plaatsvindt, groeit de kat op tot een angstig
en stressgevoelig dier. Vandaar dat ik de term ‘resocialiseren’ gebruik om de ontwikkeling van
verwilderde kat tot huiskat te duiden.
De verwilderde kat in het asiel
Een verwilderde kat komt meestal in het asiel terecht nadag hij werd gevangen met een vangkooi.
Voor de kat is dat een angstige en traumatische ervaring. Als een moeder met kittens niet tegelijkertijd
gevangen werd, is er tevens sprake van een abrupte scheiding. Deze dieren komen dan ook zeer
gestrest op het asiel aan en belanden in een onbekende omgeving met vreemde geluiden, geuren,
mensen en andere dieren. De kat wordt meestal ook vrij direct in handen genomen voor onderzoek
door de dierenarts. Hij wordt geënt, ontwormd en vaak daarna ook nog snel gecastreerd.
Wat te doen met een verwilderde kat?
Sommige katten zijn zo verwilderd dat zij na castratie weer op de vindplaats worden uitgezet. Voor
een aantal katten wordt de inschatting gemaakt dat zij op termijn weer plaatsbaar zijn. Soms lukt
dat op het asiel zelf maar in een aantal gevallen ook niet. In het asiel ontbreekt vaak de tijd en de
aandacht die nodig is en vindt de verzorging door verschillende mensen plaats. Dat is voor angstige
katten niet wenselijk, angst voor mensen is immers levensgroot aanwezig. Bij contact met mensen
maken ze zich klein en kruipen ze weg. De pupillen worden groot, de oren gaan plat en als ze in het
nauw worden gedreven zullen ze agressie inzetten en gaan blazen, grommen, krijsen, uithalen of
bijten. Op het asiel is de vermindering van stress bij deze katten bijna niet mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met Tinley Gedragstherapie voor Dieren op
www.tinleygedragstherapie.nl of telefonisch via 0900-2020653.
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Anneke van den Burg heeft een eigen praktijk als gedragstherapeut voor katten.
Ze is aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren en schrijft artikelen over
kattengedrag op basis van wetenschappelijke inzichten.
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Waarom is stressreductie bij verwilderde katten belangrijk?
Door alle nare en traumatische ervaringen is het stressniveau
van een gevangen verwilderde kat hoog. Hoewel kortdurende
stress normaal is en een dier helpt te overleven, is langdurige
stress ziekmakend. Het kattenlijf staat dan continu in de stand
van opperste paraatheid. Langdurige stress put het dier fysiek
en mentaal uit en leidt tot een verminderde weerstand. De kat is
bevattelijker voor allerlei ziekten, en ook ziek zijn geeft stress.
Een dier dat gestrest is, kan niet goed leren en zonder leerproces
is de resocialisatie niet succesvol. Het verdient de voorkeur
verwilderde katten samen op te vangen. Zeker wanneer ze van
dezelfde vindplaats afkomen en familie zijn. Het geeft de dieren
meer rust wanneer ze samen in de vreemde omgeving zitten
en ze kunnen van elkaar leren. Voor kittens en jonge katten is
sociaal spel belangrijk. Hiermee leren ze sociale vaardigheden
aan en spel geeft ontspanning en afleiding.
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Stappenplan voor de resocialisatie van verwilderde katten

De resocialisatie vraagt om een systematische aanpak. De eerste
stap is het dier tot rust laten komen en een veilige schuilplaats
bieden. Het stressniveau moet zo snel mogelijk omlaag. Daarna
zal het dier moeten wennen aan allerlei prikkels, er positieve
ervaringen mee opdoen en er langzamerhand ongevoelig(er)
voor worden.

Stap 1: een veilige schuilplaats bieden en stress verminderen

Bied het dier een schuilplaats aan in een aparte opvangkamer. Zet
eten en drinken vlakbij de veilige schuilplaats en laat hem verder
met rust. Aan het etens- en drinkbakje is te zien of de kat eet en
drinkt, en aan de kattenbak zie je of hij plast en poept. In deze
eerste opvangperiode went het dier aan de omgevingsprikkels en
de opvangkamer waarin hij verblijft. Langzamerhand zal de kat
leren niet bang te zijn en weg te vluchten.

Stap 2: rustig laten wennen

Stichting Zwerfkatten Rijnmond zorgt ervoor dat wilde en verwilderde
katten gevangen en gecastreerd worden. Deze kat slaapt uit na zijn
castratie.

Ga vervolgens een paar keer per dag een korte tijd in de
opvangkamer zitten zonder iets met het dier te doen. De kat
went zo aan menselijke aanwezigheid. Het dier komt voorzichtig
uit zijn schuilplaats. In deze fase bouwt de kat ook een eerste
positieve associatie met de verzorger op. Deze zorgt immers
voor voer, kattenmelk en kattensnoepjes.

Stap 3: ongevoelig(er) maken voor prikkels

Ga nu tijdens voermomenten op enige afstand van de kat zitten
en verklein steeds na een aantal voermomenten langzaam
de afstand tot de kat. Maak je als verzorger zo klein en laag
mogelijk. Leer de kat daarna paté of smeerkaas van een vinger
te likken of een brokje uit de hand te eten. Geef voorzichtig een
eerste aai. Geef de katten kleine porties eten zodat het aantal
voermomenten per dag hoog is. Zo zijn er meer leermomenten
en wordt de angst voor de mens geleidelijk aan verminderd.
Speel met de kat om hem ongevoeliger te maken. Test eerst uit
welk speeltje hij leuk en niet beangstigend vindt. Spelen met een
mens en met speeltjes zijn deze katten vaak niet gewend. Meestal
wint de nieuwsgierigheid het en komt de kat tevoorschijn om
op een veilige afstand te spelen. Een speelhengel is hiervoor een
geschikt speeltje. Zorg in het begin voor een grote afstand tussen
verzorger en kat. Beweeg het prooispeeltje langzamerhand steeds
dichter naar je toe en laat de kat over je benen springen. Aai de
kat uiteindelijk voorzichtig door zijn staart aan te raken en later
ook de rug. Het dier went zo aan contact met een mensenhand
op een niet-bedreigende manier. Let op dat je in deze fase niet te
snel gaat, stop als je ziet dat het dier te angstig wordt!

Stap 4: uitbreiden van de leefruimte

Vergroot de leefruimte van het dier en zet de deur naar een
gang open. Laat de kat op eigen tempo de gang verkennen.
Wanneer ook de gang vertrouwd is, kan hij nog meer ruimten
gaan ontdekken (keuken, badkamer, woonkamer). Het dier zal
wennen aan nieuwe geluiden en daar na verloop van tijd niet
meer van schrikken.

Stap 5: herplaatsen bij een nieuwe eigenaar

Ga op zoek naar een nieuwe eigenaar wanneer alle stappen
succesvol doorlopen zijn. Herplaatsing is voor de kat opnieuw
een stressvolle verandering en bij de nieuwe eigenaar zal het
gewenningsproces ook weer stapsgewijs moeten plaatsvinden.
Maar het proces verloopt nu sneller.
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Katwaardig bestaan?
Het is mogelijk om verwilderde katten succesvol te
resocialiseren, hoewel ze over het algemeen wel wat angstig
en schrikkerig blijven. Maar in een rustige, voorspelbare en
controleerbare omgeving kunnen zij zeker weer een katwaardig
bestaan opbouwen. Uit eigen ervaring weet ik dat deze katten
enorm kunnen genieten van aandacht, knuffelen en spel. Ze zijn
vaak erg aanhankelijk naar één persoon toe. Allemansvrienden
worden het niet, maar in de juiste omgeving, is de kwaliteit van
hun bestaan minstens zo goed als die van de gemiddelde huiskat
die geen zwervend bestaan heeft geleid.

Vangkooi.
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