Aanvallend speelgedrag
Hoe komt dit?
Wat kunt u hieraan doen?
_________________________________________________________________
Vanaf het moment dat ik met de opleiding Kattengedragsdeskundige ben gestart, krijg ik vaak de vraag;
Hoe kan het toch dat mijn kitten/kat zo’n aanvallende houding aanneemt tijdens het spelen?
Ik zal proberen hierop een zo duidelijk mogelijk antwoord geven.
Vaak worden kittens al verkocht als ze pas 6 weken oud zijn (bij de wet overigens verboden!), makkelijk en goedkoop
voor de eigenaar want met deze leeftijd zijn de kittens nog te jong om te laten vaccineren, en dus scheelt het de
eigenaar een hoop geld. U als nieuw baasje interesseert het meestal weinig want zeg nu zelf, zo’n klein kitten is toch
schattig? Het kitten kan toch al zelfstandig eten? Daar heeft hij zijn moeder toch niet voor nodig? En die enting kunt u
zelf toch wel verzorgen (als dat al gedaan wordt)?
Helaas ontstaan hier veelal de “onvermijdelijke” gedragsproblemen m.b.t.
aanvallend of zelfs agressief speelgedrag.

Socialisatieperiodes
Als een kitten geboren wordt doorloopt het verschillende ontwikkelstadia
tot dat het volwassen is
1. Primaire socialisatieperiode: 3-8 weken
De eerste socialisatieperiode start vanaf 3 weken en duurt ongeveer tot 7-9 weken. Deze gevoelige periode
staat vooral in het teken van de soortidentificatie (leren dat je tot de diersoort kat behoort en sociale banden
aangaan met katten) en het einde hiervan wordt gemarkeerd door een groeiende neiging om onbekende
dingen te vermijden. Wanneer het kitten oog-poot coördinatie ontwikkelt, rond de leeftijd van 7-8 weken,
begint het spelen met (bewegende) objecten. Ook sociaal spel begint in deze fase.
Belangrijk in deze periode is …. speel met een speeltje, niet met uw handen! Een fout die bijna alle (nieuwe)
katteneigenaren maken.
2. Secundaire socialisatieperiode: 8-16 weken
In deze periode neemt de angstinhibitie van de kittens sterk af, waardoor ze sneller angstig reageren op
nieuwe objecten. De sociale vaardigheden die kittens tijdens de eerste socialisatieperiode hebben aangeleerd,
worden nu verder aangescherpt. Het sociale spel dat reeds gestart was in de eerste socialisatieperiode, heeft
hier een piek tussen 9 en 14 weken.
Kittens met een beperktere kennismaking in de eerste periode, kunnen in deze tweede periode nog kennismaken
met mensen en katten. Echter, het zal gedoseerd moeten gebeuren, omdat de neiging om met
angst/terughoudendheid te reageren groter is dan de nieuwsgierigheid.
Het weghalen van kittens bij hun moeder en nestgenoten voordat ze 7 of 8 weken oud zijn heeft veel ongunstige
gevolgen voor de emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling. Het is een misvatting om het einde van die
socialisatieperiode te verwarren met de leeftijd waarop kittens moeten worden geadopteerd. Schaf daarom liever
een kitten aan als ze tenminste 14 weken zijn geweest.

Wat kunt u doen aan het aanvallend speelgedrag van uw kat?
Grijpt uw kat naar uw handen en/of voeten in zijn spel?
Veranderd zijn spel van speels naar aanvallend en misschien zelfs naar agressief speelgedrag?
Wordt niet boos.
Straf uw kat niet.
Grote mond opzetten heeft geen zin.
Plantenspuit werkt vaak averechts.
Hierdoor raakt uw kat alleen maar (meer) gestrest en kan zijn aanvallend speelgedrag veranderen naar
agressief aanvallend speelgedrag.
Wat kunt u dan wel doen?
Heel simpel, negeren en/of afleiden.
Negeren doe je door, zodra uw kat begint te bijten of te krabben, weg te lopen zonder iets te zeggen of hem ook
nog maar één blik waardig te keuren. Blijf hierin consequent.
Valt uw kat voornamelijk uw voeten en/of benen aan, probeer hem dan af te leiden met een speeltje, bij voorkeur
een hengeltje met hieraan een speeltje zodat u zijn aandacht weg kan leiden van uw benen en voeten.
Blijf ook hierin altijd consequent.
U zult zien dat, indien u consequent blijft in het negeren en afleiden, zijn speelgedrag steeds minder aanvallend
zal zijn en uiteindelijk verdwijnen.
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