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VAKANTIEPERIODE! LET OP, UW KAT GAAT OOK OP VAKANTIE, 
U BENT GEWAARSCHUWD… 
 

Raf de katman is onze vaste gedragstherapeut en wil 
katteneigenaren waarschuwen, de vakanties komen er weer aan. 
Katten zijn gewoontedieren en vakanties zijn periodes waarbij de 
eigenaars hun vaste patronen inruilen voor tijdelijke andere 
gewoontes… Vaak merken we in de herfstperiode een piek van 
gedragsproblemen bij onze katten, echter, we kunnen ons daar op 
voorbereiden.  
 
 

1. Zorg voor stabiliteit  
Vaak beslissen we voor onze katten en katten houden ervan zelf te 
beslissen. Uw kat tijdelijk uit haar vertrouwde omgeving halen kan al nefast 
zijn voor het gedrag. Dus: uw kat ergens anders heen brengen kan, maar het 
moet in langzame stapjes gebeuren… Persoonlijk hou ik niet van 
kattenpensions of zelfs kattenhotels. Hoewel het kan maar eerst zou de 
eigenaar de kat een dag op proef moeten laten kennismaken met het nieuwe 
verblijf. Ook de reis en de voorbereiding is van belang voor uw kat(ten). Een 
ritje in een Bench, in de wagen, kan al veel stress opleveren. Een tijdelijk 
verblijf mag niet als een surprise op het laatste ogenblik worden   
 

2. Geef uw kat tijd  
Katten doen niks op commando, waarom zouden ze, ze overleven al 
duizenden jaren op die manier, geef hun rust en geniet en leer van hen. Laat 
ze zeer geleidelijk aanpassen aan alles wat nieuw is, aan een wisselende en 
chaotische maatschappij. Doe alles in stappen van drie weken, dat is mijn 
plan van aanpak en werkt bijna altijd. Waarom bijna, omdat er ook katten zijn 
die zware trauma’s opgelopen hebben in hun verleden. 
 

3. Wees alert bij veranderingen in uw leven 
Ann hield van haar kat “Mousty”, ze kwam uit een asiel maar na enkele jaren 
waren ze echte vriendjes geworden. Maar het leven gaat zoals het gaat en 
na enkele jaren kwam Joris bij het gezin inwonen. Joris deed niet onaardig 
naar de kat, maar voelde er ook geen band mee. Hoewel Mousty steeds s 
’avonds op de schoot kroop bij … Joris en niet bij Ann. Een jaartje later 
besloten ze op vakantie te gaan, drie weken naar Griekenland zou hen 
deugd doen en ze waren verdiend. Mousty zou haar dagelijkse oppas 
krijgen, de moeder van Ann zou daarvoor zorgen.  
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Vijf dagen was Ann op vakantie toen het noodlot toesloeg… Mousty was niet 
meer naar huis gekomen, waar was ze? Bij haar thuiskomst was Ann er het 
hart van in, maar Mousty was weg. Ze besloot echter niet bij de pakken te 
blijven zitten: ze ontwierp flyers, ging deze overal op en ging naar asielen in 
de buurt. Ze liep gans het dorp af tot… ze plots iemand aan de deur kreeg 
met… Mousty in de hand… 
 

4. Wat kunnen we hieruit onthouden? 
Katten zijn opportunisten… Leer van uw kat, zij kiest altijd voor de beste, de 
eenvoudigste oplossing. Waar honden blaffen en bijten, waar mensen ruzie 
maken en vechten… Zullen katten ontwijken en een ander pad kiezen. 
Mousty hadt gewoon een plaats gevonden waar ze meer aandacht, 
misschien beter eten, rustig lag en dat was bij de buurvrouw, een 
alleenstaande dame op leeftijd.  
 
Hou dus rekening met de gewoontes van uw kat voor je ze achter laat. Geef 
het beheer zomaar niet uit handen maar denk goed na. Een petsitting is één 
van de meest aanneembare opties bij tijdelijke afwezigheid. Maar geef goed 
weer aan de persoon in kwestie wat de gewoontes, het dagschema van uw 
kat is. Maak er tijd voor en schrijf alles goed op papier. Maak duidelijke 
afspraken.  
 
Doe het voor uw kat maar ook voor uzelf, want uw kat is uw beste therapeut 
in deze chaotische maatschappij … 
 
M.v.g., 
 
Raf de Katman 
 
 


