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Speelagenda

Stel hier je spelagenda samen. Maak een planning op voor 
elke dag in de week.

Denk aan de volgende zaken die je kan gebruiken om je kat 
mee te laten spelen, maar zorg er wel voor dat ze geen stukjes 
kan inslikken. Bijt of eet je kat graag van ongewone zaken, dan 
moet je extra opletten en niets laten liggen als jij er niet bent. 
Veiligheid voor alles!

 Ӗ Walnoten
 Ӗ Pijpenragers
 Ӗ Flessendopjes
 Ӗ Wattenstaafjes
 Ӗ Gedroogde blaadjes
 Ӗ Gewone kleine speelmuisjes uit de dierenwinkel
 Ӗ Veren

Ga vooral leuk experimenteren om te zien waar jouw kat het 
meest voor te vinden is. Sommige katten houden van kleine 
prooien, andere van grote prooien. Sommige katten houden 
van geuren, andere van beweging. Sommige katten zijn actief 
’s morgens, andere ’s avonds. Sommige katten willen alles wel 
eens op andere momenten. Experimenteren, experimenteren 
en blijven experimenteren is de boodschap!

Fase 1 – Je kat laten bewegen
Je kat wil ergens achter jagen, dus beweging is hier het 
belangrijkst! 

Als je een basishengel zoals de Purrs hengel in huis hebt, kan 
je al deze speeltjes afwisselend vasthangen aan de hengel en 
ze laten bewegen. Bij sommige zal je een klein lusje moeten 
aanbrengen met naaigaren. In deze fase zorg je er dus voor 
dat de kat zelf niets in gang moet zetten, maar het beweegt los 
van haar toedoen. 

Daarom maken we in de tabel hieronder ook een onderscheid 
tussen ‘speeltjes mét eigenaar’, speeltjes die de eigenaar dus 
laat bewegen en ‘speeltjes zonder eigenaar’, waar de kat mee 
kan/wil spelen terwijl de eigenaar er niet is of niet beschikbaar is.

Speel gemiddeld 3 keer per dag met je kat op 
een moment dat zij wakker en actief is, dit is 
meestal tijdens de schemering. Gemiddeld 
duurt een spelpartij maar een 2- tot 4-tal 
minuten, dus mat je kat niet te erg af! 
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Fase 2 – Je kat laten trappelen
Katten houden van het ‘manipuleren’ van hun prooi en geuren 
maken die trappelrespons los bij katten. Geef je kat elke dag 
een nieuw trappelkussentje uit je koffer. 

Maak een mix van kruiden door een pakje gedroogde 
valeriaanwortel en een pakje kattenkruid met elkaar te mengen 
en dit in een nylonkous te steken. Deze nylonkous blijft in je 
speelgoedkoffer zitten en zal geuren afgeven aan de speeltjes 
die erbij komen te zitten. Dit doen we zodat niet heel je huis vol 
ligt met kruiden. 

Valeriaan ruikt bovendien niet zo fris, dus houden we die liever 
apart. Neem nu een leuke, goed afsluitbare doos waar je de 
geurnylonkous, samen met alle beschikbare speeltjes in doet. 
Je kan ook een speelgoedkoffer met valeriaan maken en een 
speelgoedkoffer met kattenkruid.

Je kan de nylonkous met kruiden ook gebruiken om 
bijvoorbeeld een transportmandje in te wrijven (bijv. met 
valeriaan) zodat het een aantrekkelijke slaapplaats wordt, of 
om een krabpaal in te smeren (bijv. met kattenkruid) zodat de 
katten er graag gaan krabben. 

LET OP - Als je met geuren werkt, moet je altijd opletten dat je kat te 
allen tijde vrijwillig kan wegwandelen van een bepaalde geur.

Je kan ook zelf je trappelkussentjes maken door babysokjes 
te vullen met een wattenvulling en een eetlepel valeriaan, 
kattenkruid of een mix erin te doen. Knoop deze goed toe 
en wissel elke dag weer af. Heb je grote katten? Dan kan je 
grotere sokken gebruiken!

Dit is ook een leuke en goedkope vorm van verrijking om in 
een asielomgeving toe te passen. 

SPEELAGENDA SPEELAGENDA
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Fase 3 – Je kat laten werken voor haar eten
We houden er niet van om onze kat ‘gratis’ eten te geven, in 
een potje waar ze zomaar aankan en dus zonder dat ze ervoor 
hoeft te werken. We willen haar laten werken voor haar eten, 
zodat haar natuurlijk jachtinstinct gestimuleerd wordt!

Je kan leuke zaken in huis vinden om je kat iets langer met 
haar eten bezig te laten zijn. Je locaties moeten altijd dezelfde 
zijn maar je kan eventueel afwisselen met de kom waar je 
het eten in doet. Zorg wel altijd voor een overgang, waarbij je 
enkele dagen beide kommen aanbiedt zodat je er zeker van 
bent dat ze het begrijpt. 

Ik ben fan van vaste, voorspelbare voedselstations met 
verrijkingskom, zoals in het handboek staat. Daarnaast kan je 
extra verrijkingstechnieken aanbieden met een mix van eten en 
snoepjes. 

Je kan een andere soort katteneten als snoep gebruiken, 
niet altijd onmiddellijk de calorierijke snoepvarianten. Je kan 
de hoeveelheid eten in de vaste voedselstations een beetje 
verminderen en de rest van het eten dan verspreiden via de 
verrijkingstechnieken. Zorg er wel voor dat je elke dag checkt 
dat ze het verrijkte scharrelvoer wel vindt, anders kan het 
frustrerend werken en dat willen we net niet!

 Eierdoos
Je hebt deze in de klassieke kartonnen versie maar je kan ze 
ook aanbieden in kunststof, die kan je gemakkelijker schoon 
houden.

 Bakplaat 
Niet zomaar elke bakplaat, maar wel zo’n bakplaat om cup 
cakes in te bakken. Je kan de bakjes afwisselend vullen met 
voer, blaadjes en speeltjes. Je kan zelfs eten en afleiding 
samen in een bakje doen, zodat ze echt op ontdekkingstocht 
kan gaan!
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 Scatterfeeding

Gooi brokjes weg zodat je kat erachteraan kan lopen. Er zijn 
katten die dit geweldig vinden, en het is een leuke vorm van 
quality time voor jullie. Leer het je kat aan door eerst héél 
dichtbij te gooien en als ze het eenmaal begrijpt, kan je de 
afstand vergroten. 

TIP - Leer haar ook dat jouw vinger een snoepje aanduidt en geef er 
een woordje bij zoals ‘hier’ of ‘tu tu’ of ‘ici’, dat aangeeft dat er een 
snoepje aan jouw vinger ligt. Zo zijn er katten die al snel leren om jouw 
vinger te volgen. 

 Scharrelen!
Ga elke ochtend voor je vertrekt even met een handvol 
brokjes door je woning en verspreid ze over alle ruimtes, op 
verschillende hoogtes en op zowel verborgen als duidelijke 
plaatsen. Begin eerst héél gemakkelijk en maak het dan 
steeds moeilijker. Je kat kan zich hier leuk mee bezighouden 
terwijl jij niet thuis bent.
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Jouw speelgoedkoffer
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MAANDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking

SPEELAGENDA SPEELAGENDA

DINSDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking
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WOENSDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking
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DONDERDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking
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VRIJDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking
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ZATERDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking
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ZONDAG Beschikbare speeltjes Ruimte in huis

Bewegende 
speeltjes

Trappelspeeltjes 
zonder geuren

Trappelspeeltjes 
met geuren

Voedselverrijking
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NOTITIES NOTITIES
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NOTITIES NOTITIES



Het eerste boek van kattengedragstherapeut 
Anneleen Bru ‘I love Happy Cats – Handleiding 
voor een gelukkige kat’ ontketende een revolutie 
van gelukkige katten. Dit werkboek is de 
volgende stap, nu ga je zelf aan de slag! 
Dit werkboek bundelt tal van oefeningen, 
vragenlijsten, opdrachten en observatietechnieken 
die Anneleen Bru al jaren hanteert om haar klanten 

hun kat beter te doen begrijpen. Want een kat 
tegemoetkomen in haar noden en wensen begint bij het zien van de kleine 
details, de subtiele gedragingen en beseffen hoe de huidige situatie is en 
wat je nog kan verbeteren. Je leert ook kritischer naar de omgeving en naar 
je eigen gedrag te kijken. De info uit de ‘I love Happy Cats’ handboeken 
helpt je hierbij. 
Heel veel plezier met het uitwerken van dit boek, je zal nooit meer op 
dezelfde manier naar je kat kijken!

Anneleen Bru (°1985) is gedragstherapeut, afgestudeerd 
met een MSc in Companion Animal Behaviour 
Counselling aan de Universiteit van Southampton (UK), 
en specialiseerde zich in huiskatten en dierentuinen. 
Ze is voorzitter van de Vereniging voor Diergedrags-
therapeuten (VDG, BE) en full certified member van 
de International Association of Animal Behaviour 
Consultants. 

In november 2017 publiceerde ze haar eerste boek  
‘I love Happy Cats – Handleiding voor een gelukkige kat’.

www.felinova.be
www.ilovehappycats.be

Het handboek ‘I love Happy Cats – Handleiding  
voor een gelukkige kat’ stond 14 weken in 
de TOP 100 van bestverkochte boeken in 
Vlaanderen & Brussel, 9 weken in de Top 10  
Non-Fictie Vrije Tijd (Boek.be) en maar liefst  
13 weken in de Top 10 Non-Fictie van Standaard 
Boekhandel. Het boek ging meer dan 14.000 keer  
over de toonbank en is intussen ook beschikbaar  
in het Frans en Engels. 




