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Handleiding 
voor een 

gelukkige kat
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JE KAT HAAR TAAL BEGRIJPEN

"Stress bij katten begint met 
gesloten ogen, een tong, een 
trekje in de vacht, snorharen 
naar achter. Laat ons hier aub 
aandacht aan besteden. Je kat 
probeert je wat te vertellen." 

Anneleen Bru
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SAMENVATTING: 
KATTENGEDRAG 

AFLEZEN
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JE KAT HAAR TAAL BEGRIJPEN

Kat is op haar gemak/gelukkig

 Ӗ  Snorharen naar voren
 Ӗ  Oortjes naar voren
 Ӗ Pupillen ovaal/streepjes
 Ӗ Staart in de lucht, in een vraagteken
 Ӗ Droogsproeien
 Ӗ Spelen
 Ӗ Op de rug slapen
 Ӗ Oogjes laten toevallen
 Ӗ  Snorren, ronken, spinnen
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Afwachtende houding / afleidende houding

 Ӗ  Rechtstaand, staart ligt over pootjes
 Ӗ  Gehurkt slapen
 Ӗ  Schuilen (visuele barrière)
 Ӗ  Rollebollen op de grond
 Ӗ  Geeuwen (niet als ze net wakker is)
 Ӗ  Uittrekken (niet als ze net wakker is)
 Ӗ Snorharen opzij (neutraal)
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JE KAT HAAR TAAL BEGRIJPEN

Subtiele stress signalen

 Ӗ Staart laag tegen de grond
 Ӗ Snorharen naar achteren
 Ӗ Likken (aan mond)
 Ӗ  Schokjes in de vacht (achteraan)
 Ӗ  Kwispelen van de staart (puntje/volledig)
 Ӗ  Korte likjes aan de vacht/basis van de staart
 Ӗ Pootje heffen
 Ӗ Oren opzij gedraaid
 Ӗ Staren
 Ӗ  Krabben (opwinding, + of -)
 Ӗ  Puffen
 Ӗ  Doen alsof ze slapen
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Duidelijke signalen van stress
 Ӗ  Grommen
 Ӗ  Blazen
 Ӗ  Spuwen
 Ӗ  Huilen
 Ӗ  Schreeuwen
 Ӗ  Oren plat
 Ӗ  Pupillen rond
 Ӗ Haren recht (staart, rug)
 Ӗ  Ronken, spinnen (zeer ziek, laatste redmiddel)



Cats do speak,
but only to 

those who know 
how to listen



Al duizenden jaren zijn mensen in de ban van het 
mysterieuze, eigenwijze en geweldige karakter van  
de kat. Jij ook? Prachtig toch! Heb je echter ooit al het 
gevoel gehad dat je, ondanks alle inspanning en liefde, 
haar toch niet altijd of volledig begrijpt? Dat ze je toch 
nog iets anders probeert te vertellen? Dat je ze nóg 
gelukkiger zou kunnen maken? 

Wel, dit boek verandert alles wat je ooit dacht te weten over je kat. Als 
kattenliefhebber zal je het verslinden en zal je zelfs zonder inspanning de 
relatie met je kat optimaliseren, want deze inzichten neem je voor altijd mee!

Anneleen Bru van Felinova neemt je mee op een heerlijke, nuchtere reis 
doorheen de intieme wereld van de huiskat in onze woonkamer, met al 
haar natuurlijke instincten en mysterieuze gedragingen. Ze bundelde haar 
‘gouden’ tips na honderden gedragsconsultaties in een boek met tips en 
tricks voor kattenliefhebbers van alle kalibers.

De relatie met je kat zal nooit meer hetzelfde zijn. Geniet ervan!

Anneleen Bru (° 1985) is gedragstherapeut, 
gespecialiseerd in huiskatten en dierentuinen.  
Ze richtte in 2008 Felinova op waar ze consultaties, 
lezingen & opleidingen geeft over kattengedrag, 
gedragsproblemen & training aan zowel professionals 
als liefhebbers in binnen- en buitenland.

Ze studeerde af als Master in Companion Animal 
Behaviour Counselling aan de Universiteit van 
Southampton (UK). Ze is voorzitter van de Vereniging 
voor Diergedragstherapeuten (VDG, BE) en full 
certified member van de International Association of 
Animal Behavior Consultants (IAABC, USA).

Anneleen streeft elke dag naar een optimale harmonie 
tussen dier en zijn eigenaar en daar is dit boek het 
volgende bewijs van. 

www.felinova.be
www.ilovehappycats.be


