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0.1 Inleiding 
Door drs. E.C. van der Waa 
 
In oktober 2008 werd de werkgroep katten van het PVH gealarmeerd door een groep 
kattenliefhebbers en kattenfokkers, die een actie waren begonnen om de verkoop van kittens 
van 4-6 weken oud, via onder andere Marktplaats, te stoppen.  In de werkgroep ontstond toen 
een discussie over de huidige wettelijke minimum leeftijd, waarop kittens van hun moeder 
mogen worden gescheiden, van 7 weken. In deze discussie speelde met name mee, dat er 
aanwijzingen bestaan voor het feit, dat gedragsproblemen bij katten op latere leeftijd 
veroorzaakt zouden kunnen worden door het te vroeg scheiden van het kitten van de moeder en 
de nestgenoten. 
Omdat we een degelijk discussiestuk wilden maken, met zoveel mogelijk wetenschappelijke 
onderbouwing, heeft het even geduurd voordat het af was. Een klein aantal leden van de 
werkgroep katten en een aantal externen, heeft dit stuk als subwerkgroep gemaakt.  
 
Vandaag kunnen wij met trots ons discussiestuk aanbieden en wij hopen dat het zal bijdragen 
aan een hernieuwde afweging van de wettelijke minimumleeftijd waarop kittens van de moeder 
mogen worden gescheiden. 
 
 

1.0 Opbouw van het stuk 
 
Eerst zal de huidige situatie in Nederland worden belicht. Ook wordt gekeken naar Zweden, waar 
recentelijk de minimumleeftijd is gewijzigd. Daarna zullen systematisch verschillende thema’s 
aan de orde komen, die volgens ons een rol zouden moeten spelen bij het bepalen van de 
optimale leeftijd om een kitten van de moeder te scheiden. Op deze manier hopen we tot een 
weloverwogen afweging te komen voor een nieuwe wettelijke minimumleeftijd, waarop kittens 
van de moeder mogen worden gescheiden. 
 
1.1  De huidige stand van zaken rond het scheiden van kittens van hun moeder in Nederland 
Op dit moment is in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Besluit Scheiden van dieren, 
vastgelegd dat een kitten 7 weken oud moet zijn, voordat het gescheiden mag worden van de 
moeder. Dit is de minimale leeftijd. Dieren die jonger zijn mogen niet van de moeder worden 
gescheiden. De achterliggende gedachte bij het vaststellen van deze leeftijd is dat kittens op deze 
leeftijd de meest basale dingen van hun moeder geleerd hebben: zelf eten & drinken en zelf op 
de kattenbak gaan.  
 
Deze 7 weken staat in groot contrast met de leeftijd van 13 weken, die al jaren door de alle 
katten- en rasverenigingen in Nederland wordt gehanteerd, als minimum leeftijd waarop kittens 
het nest mogen verlaten. De verenigingen zijn destijds overgestapt naar deze langere 
nestperiode , omdat zij veel (gezondheids)problemen zagen bij de kittens, als ze op jongere 
leeftijd het nest verlieten. 
 
1.2  De situatie in Zweden 
In Zweden is recentelijk, mei 2008, de wettelijke minimumleeftijd waarop een kitten gescheiden  
mag worden van de moeder verhoogd naar 12 weken leeftijd. De vertaling van de wetstekst is als 
volgt: 
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Kittens 
Kittens  mogen niet gescheiden worden van de moeder(poes), behalve voor een korte tijd, zolang 
ze nog melk en verzorging van de moeder(poes) nodig hebben. Het scheiden van de moeder mag  
op zijn vroegst op de leeftijd van 12 weken. Kittens mogen ook niet eerder dan op 12 weken 
worden overgedragen door de fokker, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. 
 
Bron: Zweedse ministerie van Landbouw, Jordbrugsverket, www.sjv.se, pagina link 
http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/djuskydd/hundochkatt/skotselavhundochkatt/
skoselkatter.4.1c72e95711857a2245380009610.html 
 
 
1.3  Thema’s die een rol zouden moeten spelen bij het bepalen van de optimale leeftijd, om 
kittens van hun moeder te scheiden 
In de werkgroep katten van het PVH hebben wij gediscussieerd over de factoren, die een rol 
zouden moeten spelen bij het bepalen van de optimale leeftijd om kittens van de moeder te 
scheiden. Uit deze discussie zijn vijf thema’s naar voren gekomen, die hierna uitgebreid belicht 
zullen worden. 
 

1. de immuniteitsontwikkeling van het kitten  
2. het speenproces 
3. de ontwikkelstadia van het kitten 
4. de gedragsontwikkeling van het kitten ten opzichte van andere katten  
5. de gedragsontwikkeling van het kitten ten opzichte van mensen 

 
 

http://www.sjv.se/
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2.0 De immuniteitsontwikkeling van het kitten 
Door drs. E.C. van der Waa 
 
Als werkgroep Katten vinden wij het belangrijk om in de discussie over de optimale leeftijd om 
een kitten van de moeder te scheiden de immuniteitsontwikkeling van het kitten mee te nemen. 
Het gaat hierbij om de normale immuniteitsontwikkeling, maar ook om de reactie op 
ziektekiemen, vaccinatie en stress. 
 
 
2.1.  De foetale ontwikkeling van de immuniteit 
Voordat het kitten geboren wordt is er al sprake van de ontwikkeling van het immuunsysteem. 
Bij de foetus (= ongeboren kitten) is de thymus (= zwezerik) het eerste lymfoide orgaan dat 
ontstaat, daarna ontstaan de secundaire lymfoide organen: de milt en de lymfeknopen. Deze 
organen vormen de B-lymfocyten. Snel na de vorming van de lymfoide organen kan de foetus 
antilichamen (Ab) vormen.  
 
Bij de foetus zijn niet alle antigenen in staat om het lymfeweefsel te stimuleren. Het 
immuunsysteem ontwikkelt zich in stappen, iedere stap maakt meer reactie mogelijk. De 
mogelijkheid van celgemedieerde respons (T-lymfocyten) gaat gelijk op met de humorale (= 
antilichamen vorming) respons.  
 
 
2.2  De immuniteit bij de neonaat (= pas geborene) 
Als een kitten geboren wordt is het immunologisch nog (grotendeels) onbeschermd en 
kwetsbaar. Pasgeboren dieren zijn heel gevoelig voor infecties vanwege een deficiëntie aan 
bepaalde complement factoren in het serum. Als er een infectie optreedt bij een kitten dan zie je 
een lymfoide hyperplasie en verhoogde immunoglobuline niveaus. Omdat de immuunrespons 
van de neonaat een primaire (= eerste) respons is verloopt deze trager en leidt deze tot lagere 
antilichaam concentraties dan bij een volwassen kat. De neonaat heeft daarom steun nodig van 
de antilichamen van de moeder (poes). Het kitten krijgt deze maternale antilichamen via opname 
van het colostrum (= eerste melk). Ook lymfocyten van de moeder kunnen aan het kitten worden 
doorgegeven. Bij de foetus gaat dat via de placenta en bij de neonaat via het colostrum. 
 
Het colostrum bevat geaccumuleerde uitscheidingen van de melkklier van de laatste paar weken 
van de dracht en proteïnen (=eiwitten) die actief uit het bloed zijn gehaald onder invloed van 
oestrogeen en progesteron. Het is heel belangrijk dat een kitten na de geboorte zo snel mogelijk 
bij de moeder kan drinken. De eerste 24-36 uur na de geboorte kunnen de immunoglobulinen uit 
het colostrum direct door de darmcellen worden opgenomen. De hoogste doorlaatbaarheid is de 
eerste 6 uur na de geboorte. Na 24 uur is er bijna geen absorptie meer. Als het kitten colostrum 
heeft opgenomen wordt de absorptie stop bespoedigd. Bij uitstel van colostrum opname wordt 
de absorptiestop vertraagd. 
 
Bij de kat is het colostrum vooral rijk aan immunoglobuline G (= IgG). Immunoglobuline A (= IgA) 
en immunoglobuline M (= IgM) komen in lagere concentraties voor in het colostrum. De IgG 
concentratie in het colostrum is 700 – 4600 eenheden dit is 2-4 x zo hoog als in het bloedserum 
van de moeder. Melk bevat slechts 60-400 eenheden IgG. Succesvolle absorptie van colostrum 
leidt direct tot IgG in het serum van het kitten op een niveau van het volwassen dier. De piek van 
het serum imunoglobuline is normaal tussen 12 en 24 uur na de geboorte. Nadat de absorptie 
stopt, nemen de immunoglobulinen af door normale afbraak in het bloed. De snelheid van 
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afname verschilt tussen de verschillende immunoglobulinen. Het tijdstip dat het jonge dier niet 
meer beschermd is hangt af van de begin concentratie van de antilichamen van de moeder en de 
halfwaarde tijd (= de tijd waarin de helft van de oorspronkelijke concentratie wordt bereikt). 
 
De trypsine remmers, die ook in het colostrum zitten, verlagen de proteolytische (= eiwitafbraak) 
activiteit van het maagdarmkanaal, zodat de immunoglobulinen hun structuur en functie 
behouden. De opname in de darmcellen geschiedt via binding aan specifieke Fc-receptoren, 
pinocytose (= actieve opname door de cel) en transport naar de lymfebanen en de capillairen (= 
haarvaten). Na absorptie in de bloedbaan wordt een klein deel van de immunoglobulinen weer 
teruggebracht naar het slijmvliesoppervlak van de darm, voor lokale immuniteit. Het grootste 
deel blijft in de bloedbaan en geeft systemische (=algehele)immuniteit. Door de passieve 
overdracht van de immunoglobulinen van de moeder zijn de serum concentraties bij pasgeboren 
kittens vergelijkbaar met die van een volwassen kat. De immunoglobulinen zijn belangrijk bij de 
bescherming tegen ziektes zoals FeLV (feline leukemie virus), feline panleukopenia en FIV (Feline 
immunodeficiency Virus)  
 
Behalve immunoglobulinen bevat colostrum allerlei andere belangrijke stoffen zoals: 
- trypsine remmers 
- antimicrobiële factoren zoals lysozyme, lactoferine en lactoperoxidase 
 
Op nutritioneel(=voedingswaarde) gebied zijn de volgende stoffen van belang: 
- hoge concentraties lipiden en vetoplosbare vitamine (met name vitamine A) 
- de eiwitten caseïne en albumine 
- mineralen 
- lage concentraties koolhydraten 
 
Colostrum bevat ook veel lymfocyten. Deze kunnen wel 36 uur in de darm overleven. Ook vindt 
er opname van de lymfocyten in de bloedbaan plaats. Het lymfoide weefsel in de darm van 
neonaten reageert snel op opgegeten antigenen. Veel van de eerste weerstand is te danken aan 
interferon, maar er is ook een vroege IgM respons in de darm, die overgaat in een IgA respons na 
2 weken. Bij  jonge dieren verschijnt de secretoir IgA (=SIgA) respons vroeger en haalt volwassen 
niveaus, voordat de andere immunoglobulinen dat kunnen. De passieve immunistatie van 
neonaten, via de maternale antilichamen remt ook de immuunrespons van het jonge dier. Deze 
onderdrukking komt waarschijnlijk door zowel B-cel suppressie als antigeen maskering 
(=verbergen) en sequestratie (=opdeling). 
 
Na het colostrum gaat de moeder poes melk aan maken. De samenstelling van melk is anders 
dan van het colostrum. Melk is rijk aan IgA, heeft veel lagere concentraties IgG en bevat 
helemaal geen IgM. IgG en IgA worden lokaal in de melkklier gemaakt. Melk bevat weinig lipiden, 
eiwitten en mineralen, maar meer koolhydraten. In de eerste paar levensweken als de 
proteolytische (=eiwitafbraak) digestie nog niet zo goed is, kun je immunoglobulinen door de 
hele darm en in de ontlasting vinden. Als de digestie beter wordt vindt je uiteindelijk alleen 
secretoir IgA (= SIgA). Dit is de meest beschermende factor tegen darminfecties. De continue 
opname van IgA via de melk is nodig voor de bescherming tegen darminfecties 
 
Het missen van beschermende immunoglobulinen kan komen doordat de moeder te weinig 
immunoglobulinen aanmaakt of doordat de opname bij het kitten gestoord is. 
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2.3  Vaccinatie van kittens 
Behalve via het verloop van de natuurlijke immuniteitsontwikkeling door contact met antigenen 
in de omgeving van het kitten, wordt de immuniteit van kittens actief gestimuleerd door 
vaccinatie tegen de in Nederland meest voorkomende infectieuze ziekten bij katten. Dat zijn 
kattenziekte (panleucopenie virus), calicivirus, rhinotracheitis (herpesvirus) en Chlamydia.  
 
Heel belangrijk bij de vaccinatie van kittens, is de aanwezigheid van maternale antilichamen. Als 
je het heel goed wil doen zou je voor vaccinatie eerst bij ieder kitten een titerbepaling moeten 
doen van de aanwezige maternale antilichamen tegen de verschillende ziekten. Maternale 
antilichamen kunnen de ontwikkeling van een actieve immuniteit door vaccinatie namelijk 
belemmeren. Bij te hoge maternale antilichaam titers  leidt dit tot een vertraging of een 
mislukking van de ontwikkeling van een eigen beschermende immuniteit. De serum titer bepaalt 
wanneer vaccinatie mogelijk is. Dit is afhankelijk van de halfwaarde tijd van de antilichamen en 
het begin niveau van antilichamen. De belemmering van het opbouwen van een actieve 
immuniteit door maternale antilichamen kan maanden duren. De jongste leeftijd om een kitten 
te vaccineren is tussen 6 en 9 weken leeftijd. Als het dier een groot infectie risico loopt kan het 
nodig zijn om specifieke immunisatie iets eerder te beginnen.  
 
De faculteit voor Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht adviseert om op 9 en 12 weken te 
vaccineren en gebruikt te maken van een levende verzwakte entstof. (mondelinge mededeling) 
 
Een goed vaccinatieschema uit de praktijk zou kunnen zijn op 9 weken 1e x vaccineren tegen 
virale rhinotracheitis, calicivirus en panleucopenie. Op 12 weken 2e x vaccineren tegen virale 
rhinotracheitis, calicivirus en panleukopenie. Herhaling van deze vaccinaties op 1 jaar en daarna 
1 x per 3 jaar. 
( bron: Artikel Mw. Drs. A. van Grondelle, dierenarts, in felikat magazine maart 2006)  
 
In Nederland zijn de vaccins die voor kittens gebruikt mogen worden geregistreerd voor gebruik 
vanaf 8-9 weken leeftijd. Sinds kort geldt deze leeftijd ook voor panleucopenie. Door als kitten 2 
x gevaccineerd te worden tegen panleucopenie, wordt een zo sterk mogelijke basisimmuniteit 
gelegd voor deze ziekte en kan later in het leven om de 3 jaar gevaccineerd worden.  
 
Op de website van de FIDIN (www.fidin.nl, repertorium, vaccins katten) is van alle in Nederland 
geregistreerde vaccins informatie te vinden over gebruikte virussen, bewerking en leeftijd van 
eerste toediening. In Nederland wordt niet (standaard) gevaccineerd tegen FIV, FIP en Felv. 
Tegen Rabies alleen als het dier mee gaat naar het buitenland. Deze vaccinatie werkt 3 jaar. 
 
Belangrijk om te vermelden is dat een kitten na vaccinatie niet direct beschermd is tegen de 
agentia waarvoor het gevaccineerd is. Het immuunsysteem heeft even de tijd nodig om op de 
vaccinatie te reageren. Een kitten moet liefst 2 weken in de eigen omgeving blijven om 
voldoende antilichamen op te bouwen na de eerste vaccinatie. De immuniteit zal nog sterker 
worden als er minimaal na 3 weken een herhalings  vaccinatie (= booster)plaatsvindt. 
 
Tot slot speelt stress een negatieve rol bij immuniteitsontwikkeling. Bij stress stijgt onder andere 
de concentratie cortisol in het bloed en cortisol heeft een immunosuppressieve 
(=afweeronderdrukkend) werking.  
 

http://www.fidin.nl/
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Het weghalen van het kitten uit het nest en overbrengen naar een andere, nieuwe omgeving 
geeft op velerlei wijze stress: 

- het kitten raakt moeder, nestgenoten en vertrouwde omgeving kwijt 
- het kitten komt in een nieuwe omgeving met eventueel andere soortgenoten of 

diersoorten waaraan het moet wennen 
 
Op het nieuwe adres komt het kitten in contact met andere ‘huiskiemen” waar het (mogelijk) 
nog niet eerder mee in aanraking is geweest en dus ook geen immuniteit voor heeft. Het is 
bekend dat nieuwe dieren in een groep gevoelig zijn voor daar aanwezige infecties (bijvoorbeeld 
schimmel), maar zelf ook een bron kunnen zijn voor de reeds aanwezige dieren voor nieuwe 
infecties. Omdat door de stress van de verhuizing de immuniteit verlaagd is slaan nieuwe 
infecties ook makkelijker aan. 
 
2.4  Samenvatting 
Als een kitten geboren wordt is het immuniteitssysteem minimaal ontwikkeld. De belangrijkste 
bescherming tegen infectieziekten in de eerste weken krijgt het kitten via de immunoglobulinen 
van de moeder uit het colostrum (en in mindere mate de moedermelk). Het kost tijd voordat de 
eigen immuniteit van het kitten ontwikkeld is. Vaccinatie draagt bij aan ontwikkelen van de 
immuniteit tegen een aantal ernstige ziekten bij de kat, panleucopenie, rhinotracheitis en 
calicivirus. Vaccinatie is in Nederland, vanwege de registratie van de gebruikte vaccins, pas 
mogelijk vanaf 8-9 weken en geeft pas (goede) bescherming op 10-11 weken leeftijd. Het 
weghalen van het kitten bij zijn moeder en uit zijn vertrouwde omgeving lijdt tot stress en 
daardoor tot een vermindering van de immuniteit. 
 
2.5  Deelconclusie op basis van immuniteit 
Vanuit het aspect van immuniteit is het niet verstandig om kittens voor 10-11 weken leeftijd weg 
te halen uit de vertrouwde omgeving en milieu. Er van uitgaande dat deze dieren op 8-9 weken 
zijn gevaccineerd en op moment van overdracht gezond zijn (in ieder geval geen vieze 
ogen/neus, geen niesziekte verschijnselen en goede ontlasting) en een voldoende gewicht 
hebben. 
 
Gebruikte literatuur bij het immuniteits gedeelte  
- Handbook of vertebrate immunology, Pasteret,P; Grebel, P; Bazin,H; Govaerts,A. 

Academic Press 1998, San Diego 
- Veterinary immunology, an introduction, Tizard, I.R. 

WB Saunders Company, 2000  
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3. Het speenproces: van melk naar vast voedsel 
Door drs. E. Teygeler 
 
Spenen, in het Engels genoemd ‘weaning’ is een geleidelijk proces, waarin de ouderlijke 
investering daalt omdat de moederpoes niet (meer) altijd toegankelijk is en de jongen zich snel 
richting onafhankelijkheid ontwikkelen. Gedurende deze periode wordt het kitten minder 
afhankelijk van moeders melk en meer afhankelijk van meegebrachte prooi door de moeder, 
totdat het uiteindelijk zelf in zijn eigen voedsel kan voorzien. (2)  
Om van melk naar vast voedsel over te gaan, moet het spijsverteringskanaal van het kitten zich 
zodanig ontwikkelen dat vast voedsel verteerd kan worden. Het gedrag van de kittens en hun 
moeder is afgestemd om de overgang van melk naar vast voedsel te bevorderen. Dit proces komt 
dus ook voor bij wilde katten, echter mensen beïnvloeden dit proces bij gedomesticeerde katten. 
Veel onderzoeken naar dit onderwerp zijn gedaan in laboratoriumstudies, echter volgens 
verschillende auteurs zijn er veldobservaties, die deze bevindingen ondersteunen.  
 
3.1  De eerste paar weken: initiatief zogen bij moeder  
In de eerste 3 weken van een kittenleven worden de zoogperioden geïnitieerd door de 
moederpoes. Kittens hebben een zuigreflex vanaf hun geboorte, maar ontwikkelen in korte tijd 
een voorkeur voor de tepels van de moeder om aan te sabbelen, waarbij geur een belangrijke rol 
speelt in het lokaliseren van de melk. De meeste kittens ontwikkelen een voorkeur voor een 
bepaalde tepel, welke vrij vast is  gedurende ongeveer 1 maand. (1). Door sommige auteurs 
wordt gesproken van competitie tussen nestgenoten voor de beste tepels, echter recent 
onderzoek toont aan dat de achterste tepels niet per definitie de meeste melk leveren en de 
voorkeur voor een vaste tepel ook wel eens een simpelere verklaring zou kunnen hebben; het 
voorkomen van een terugkerende strijd over de locatie van tepels en hiermee energiebesparend 
kan zijn. (2,8) 
 
3.2  Vermijdingsfase en dip in groeisnelheid 
In de periode van 2/3 weken tot 4/5 weken nemen de kittens steeds meer het initiatief om melk 
te drinken en neemt het inititatief voor het voeden door de moeder af. Dit is mogelijk omdat de 
zintuigen en motoriek van de kittens verder zijn ontwikkeld. Moeder gaat de kittens omstreeks 5 
weken steeds meer vermijden/zichzelf afzonderen, soms vertoont ze zelfs agressie, dit gebeurt 
vooral bij ondervoede moeders (1)(2)(3). Beaver noemt deze periode de ‘avoidance phase’. Als 
een poes slechts één kitten heeft, kan het zijn dat ze deze  ‘avoidance phase ‘ niet laat zien. Hoe 
kleiner het nest, hoe langer de moeder het voeden toelaat. Dit kan mogelijk verklaard worden 
door de goede voedingsconditie van de moeder, waardoor ze het langer volhoudt. Anderzijds 
kan een groter nest ook eerder voor ongemak zorgen, waardoor de moeder eerder agressief 
reageert.(1) 
Na een maand wordt de voorkeur voor een bepaalde tepel minder. Dit zou verklaard kunnen 
worden door het feit dat de melktoevoer vermindert en/of doordat het nest overgaat naar vast 
voedsel, waardoor niet alle kittens tegelijk zogen. Onderzoek wijst uit dat kittens rond de leeftijd 
van een maand een dip in hun groeisnelheid hebben die samenhangt met de ratio van het 
naderen/weggaan bij de moeder. Deze dip in de groei geldt zowel voor grotere nesten, als voor 
kleinere nesten met een enkele kitten, alhoewel de dip wel verschilt per nestgrootte. Het wordt 
gezien als een belangrijk teken in de ontwikkeling van het kitten. Er is dus een samenhang tussen 
het afnemen van de voorkeur voor een bepaalde tepel en de discontinuïteit in de groei rond 31 
dagen. Het wordt verondersteld dat de verandering in de groeisnelheid geassocieerd wordt met 
het speenproces en met de toenemende hoeveelheid van vast voedsel in het dieet van kittens. Er 
is nog onvoldoende begrepen welke factoren allemaal een rol spelen in het speenproces. (2) 
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3.3  Overgang van melk naar vast voedsel 
Gedomesticeerde kittens beginnen met het eten van vast voedsel tussen de 28-50 dagen oud 
(gemiddeld 32 dagen, ongeveer 4 weken).(1) Het eten van vast voedsel geeft de start van de 
speenperiode aan en dit gaat samen met de toenemende initiatieven door de kittens voor het 
zogen. (2) Bij wilde katten begint het spenen met het brengen van vast voedsel (prooi), 
menselijke interventie compliceert de voortgang van dit proces bij onze huiskatten/ raskatten. 
(3)  
De melk(af)gifte van de moeder neemt rond de 5 à 6 weken na de geboorte af, terwijl de kittens 
een grotere voedingsbehoefte hebben. Dit stimuleert de kittens om ander voedsel te eten. Rond 
de 7e week zien we een nieuwe plotselinge groei, die het einde van het spenen betekent; het 
kitten eet nu voldoende vast voedsel om opnieuw snel te kunnen groeien. Na 8 weken begint de 
periode waarin het kitten zelfstandig wordt en zich alleen kan voeden.  
Verschillende bronnen geven aan dat de zoogperiode kan verschillen en van verschillende 
factoren afhangt, maar het meest wordt in de recente literatuur 7-8 weken als einde 
aangehouden. (Beaver beschrijft in haar boek 8-10 weken, echter alle bronnen zijn uit de jaren 
70, de overige bronnen betrekken recenter onderzoek erbij). De zoogperiode kan naast de 
grootte van het nest ook afhangen van het jaargetijde; kittens geboren in de lente kunnen 
gezoogd worden tot zo’n 3-5 maanden, tot de herfst. (1) 
Ondanks dat het speenproces grotendeels is voltooid op zo’n 7 weken na geboorte, zo nu en dan 
kan het zogen nog maanden duren. Dit sabbelen hoeft niet tot melkopname te leiden. Het 
sabbelen is zelfbelonend op zich en kittens blijven dit ook doen als ze er geen melk meer uit 
krijgen. Bij verschillende studies is het niet te onderscheiden of de oudere kittens die nog zogen, 
zogen om melk of het alleen sabbelen zonder melkopname. Gedragsobservaties van zogende 
kittens  geven helaas geen informatie over de hoeveelheid van melkopname of de 
voedingswaarde. (2)  Er is volgens onderzoek nog weinig voedingswaarde in de melk na 12 
weken. (1) Als bij moederpoezen onder laboratoriumomstandigheden de melkproductie gestopt 
wordt, neemt het sabbelgedrag van de kittens toe wat mogelijk ook wijst op een zelftroostende 
functie van dit gedrag. (9,10) 
 
3.4  Verteringsprocessen 
Het spijsverteringskanaal is bij de geboorte afgestemd op de vertering van moedermelk. Kittens 
kunnen bij hun geboorte lactose (melksuiker) verteren omdat ze een enzym (lactase) aanmaken. 
Het vermogen om lactase uit melk te verteren neemt bij kittens af vanaf 3 weken, terwijl andere 
enzymactiviteiten zich ontwikkelen, zoals amylase wat ervoor zorgt dat kittens zetmeel kunnen 
verteren. Het spijsverteringskanaal maakt zich als het ware klaar voor een ander type voedsel; de 
capaciteit van het kitten om zetmeel te verteren overstijgt, vanaf zo’n 6/7 weken leeftijd, de 
capaciteit om melk te verteren. Pas rond 9-12 weken leeftijd is dit vermogen op het niveau van 
een volwassen kat. (Kienzle, in 7).  
Als kittens mee kunnen eten met het vaste voedsel van de moeder kunnen zij na 19 weken 
eiwitten en koolhydraten verteren op stabiel niveau; voor vetten is dit pas na 24 weken. (11) 
 
3.5  Jachttechnieken en type voedsel 
Rond de 4/5 weken brengt een jagende moederpoes ook prooi mee en eet dat in het bijzijn van 
de kittens op. De kittens leren op deze wijze hun voedsel kennen (geur); eventueel proeven ze er 
wat aan. Later brengt de moeder gewonde of zwakke prooi mee, zodat de kittens zelf kunnen 
oefenen op hun jachttechnieken. Jachttechnieken worden verkregen door te oefenen met prooi, 
maar ook door spel.  
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Er wordt een  relatie gezien tussen het type spelactiviteit tijdens het eind van de tweede maand 
en dus het einde van de speenperiode. De frequentie waarmee kittens met objecten spelen 
neemt rond 7-8 weken enorm toe. Dit kan aangeven dat speltechnieken bevorderen dat kittens 
jachttechnieken ontwikkelen om zichzelf te voorzien van vast voedsel, maar zodra dat leerproces 
en dus de speenperiode voorbij is, speltechnieken gedeeltelijk andere doelen gaan dienen (zie 
verder onder gedragsontwikkeling ten opzichte van andere katten). (2). 
 
Over het algemeen leren kittens een prooi te doden tussen de 6-12 weken.(1) Kittens kunnen al 
starten met het doden van muizen vanaf 5 weken oud.(2) 
Het is functioneel dat de kittens door hun moeder geremd worden in het drinken van melk, 
anders zouden zij minder hun prooicapaciteiten ontwikkelen.(3) De melkproductie is een 
belastende factor voor de moederpoes. De beperktere groei van kittens in grotere nesten, doet 
vermoeden dat er een limiet is aan de melkproductie die een moeder kan geven. Zodra kittens 
een bepaald gewicht bereikt hebben zullen ze gedwongen worden alternatieve bronnen van 
energie te zoeken (prooi die moeder meeneemt bijv.), omdat de voedingswaarde van de 
moedermelk onvoldoende is. Alleen al hierom is spenen, overgang naar vast voedsel, 
noodzakelijk. Voor moeders is het essentieel dat hun kittens zo snel mogelijk over  gaan op 
andere voedselbronnen, om haar eigen lichaam op krachten te laten komen voor een volgend 
nest. (2) 
 
Kittens, die vroeg gespeend worden ontwikkelen ook het jachtgedrag veel eerder dan 'normaal' 
gespeende kittens en worden veel vaker “muizendoders”. Laat spenen vertraagt het jachtgedrag 
en vermindert de neiging muizen te doden. De meest significante bijwerking van vroeg spenen 
(4/5 weken) is waarschijnlijk te zien bij het spelgedrag. Onder normale omstandigheden treedt 
objectspel pas op in de tweede maand, maar bij vroeg spenen is er een vroege toename van 
bepaalde type spel. Dit zou een adaptieve respons op geforceerde zelfstandigheid kunnen zijn. 
(5) 
De voorkeur voor bepaald voedsel wordt vooral geleerd van de moeder (observatieleren, zie 
hoofdstuk over de gedragsontwikkeling ten opzichte van andere katten). De kittens leren dit 
vooral van hun moeder in de periode waarin het spenen start, van zo’n 5 weken tot het einde 
van de speenperiode (7-8 weken).(2) Als een kitten niet is blootgesteld aan verschillende 
voedselbronnen (textuur, smaak), kan het zijn dat ze niet geleerde smaken/texturen in de 
kittentijd weigeren te eten, ook al hebben ze honger.(1)  
 
3.6  Spenen en leren omgaan met frustratie 
Er wordt gesuggereerd dat het speenproces kittens leert om te gaan met frustratie. Het kitten 
dat de moeder nadert voor melk, wordt op een gegeven moment genegeerd, terwijl het eerder 
wel melk opleverde. Er wordt beschreven dat een niet goed verlopen speenproces er voor zorgt 
dat de kittens niet met deze frustratie leren omgaan, waardoor ze op latere leeftijd een 
predispositie hebben voor agressieproblemen.(4) De essentiële periode wordt hier niet 
genoemd. Het is denkbaar dat het omgaan met frustratie al wordt ingezet rond de 5 weken, waar 
de moeder de kittens vermijdt,  en/of de overgang naar vast voedsel wordt ingezet, omdat de 
voedingswaarde van de melk vermindert en de prooigedragingen zich ontwikkelen.  
 
Het is hier belangrijk om op te merken dat niet iedere poes toegang ontzegt aan zogende kittens 
of fysiek de mogelijkheid heeft zich te onttrekken aan de kittens, waardoor ondanks dat kittens 
maandenlang bij de moeder blijven nog steeds het risico kunnen lopen om het speenproces niet 
goed te doorlopen en niet leren omgaan met frustratie. Over dit punt is dus nog onvoldoende 
informatie beschikbaar. 
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3.7  Overige factoren die een rol spelen 
Kittens hebben rond 3/4 weken neurologische controle over het uitscheidingsgedrag. Het 
zelfstandig ontlasten ontwikkelt zich rond 5-6 weken leeftijd. (1)(2)(5)(7) 
Een kitten ontwikkelt eerst een melkgebit met snijtanden en hoektanden tussen de 2 – 4/5 
weken. Het blijvende gebit start vanaf 3,5 maand tot de laatste premolaren rond de 6 maanden 
aanwezig zijn.(1)(7) 
 
Het speenproces heeft effect op de ontwikkeling van het zenuwstelsel en daarmee ook effect op 
het gedrag van katten op latere leeftijd. Kittens die ondervoed zijn, te vroeg gespeend (leeftijd 
wordt niet genoemd) zijn of met de fles grootgebracht, ontwikkelen vaak onaangepaste reacties 
n.a.v. stressvolle situaties en ‘ondeugden’ met betrekking tot zuigen/sabbelen. Zij kunnen gaan 
sabbelen op lichaamsdelen van nestgenoten of zichzelf, omdat ze een primaire behoefte hebben 
om te zuigen. Echter het sabbelen op de huid van mensen of katoenen voorwerpen komt ook 
voor bij normaal gespeende kittens. Naarmate de kat ouder wordt, vermindert dit gedrag 
meestal, maar niet altijd. Het zogenaamde “wolzuigen” is genetisch gepredispositioneerd bij  
Siamezen, Burmezen en andere Oosterse rassen.(1) 
Er is dus wel een samenhang tussen vroeg spenen en sabbelen op volwassen leeftijd, echter er 
zijn nog geen onderzoeken geweest die aantonen dat het daadwerkelijk door het vroeg spenen 
komt en niet door andere oorzaken die daarmee samenhangen. (4) 
Kittens die de eerste 6 weken ondervoed zijn, blijven op volwassen leeftijd abnormale 
gedragingen vertonen, omdat ondervoeding tijdens deze periode effect heeft op de ontwikkeling 
van de hersenen en het zenuwstelsel. Deze kittens laten slechtere leercapaciteit zien, antisociaal 
gedrag naar soortgenoten, verhoogde emotionaliteit en abnormale angst en agressie. (2) 
 

Door voedingsdeskundigen wordt geadviseerd om als fokker het spenen te starten (lees: het 
bijvoeren van vast voedsel) rond 4 à 5 weken en af te ronden rond de 7 weken, zodat de 
moederpoes kan herstellen. Bij gezonde, goed op gewicht zijn de kittens is het mogelijk om rond 
de 4 à 5 weken volledig te spenen (= over te gaan op vast voedsel). Dit kan het geval zijn bij 
weeskittens of bij FIP van de moederpoes. (7) Rond de 5 weken begint een kitten ook water te 
drinken. (1) 
 
Zoals bij alle deelonderwerpen kan dit onderwerp niet los gezien worden van andere 
ontwikkelingen en zijn er individuele verschillen per kitten. Het is niet beschreven of er 
verschillen zijn in de ontwikkeling tussen huiskatten of raskatten. Nader onderzoek, bijvoorbeeld 
met veranderingen in groeisnelheid als indicator voor het speenproces en de invloed van 
scheiding (stress) op het proces van spenen, kan het inzicht in het speenproces vergroten.  
 
3.8  Samenvatting en deelconclusie op basis van het speenproces 
Spenen is een geleidelijk proces waarin de investering van de moeder daalt en de kittens zich 
snel richting onafhankelijkheid ontwikkelen qua voeding. Het spijsverteringskanaal van het kitten 
moet zich zodanig ontwikkelen dat vast voedsel verteerd kan worden. Verschillende bronnen 
melden dat de speenperiode start rond 4 weken, wanneer de kittens starten met het eten van 
vast voedsel naast de melkopname. De spijsvertering is dan ook zo ingesteld dat melk nog 
verteerd kan worden, maar het vermogen om vast voedsel te verteren al wordt ingezet, zodat 
een overlap periode mogelijk is. Veel moeders zullen het kitten nog extra stimuleren om vast 
voedsel tot zich te nemen door prooi mee te nemen, door het vermijden van de kittens en/of 
door het feit dat de melk minder voedingswaarde krijgt. Op een leeftijd van zo’n 7 weken heeft 
de enzymactiviteit van amylase, benodigd om ander type voedsel te verteren, de overhand.  De 
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spijsvertering is dan nog steeds niet vergelijkbaar met die van een volwassen kat, echter het 
lichaam kan met een op het kitten afgestemde voeding, de rijping van het spijsverteringskanaal 
voltooien.  
De meeste bronnen melden dat het speenproces voltooid is op 7 a 8 weken na de geboorte.  
 
Als de suggestie juist is, dat kittens het speenproces moeten doorlopen om, om te kunnen leren 
gaan met frustratie, dan is het aannemelijk dat kittens om leren gaan met frustratie van de 
periode tussen de 5-7 weken, waarin melk minder toegankelijk is/voeding geeft. 
Op basis van dit huidige overzicht, wetende dat er nog zaken zijn die onderbelicht en niet 
onderzocht zijn, kan een kitten wat speenproces betreft met 7 a 8 weken weg bij de moeder 
omdat het dan zelfstandig kan eten, zich kan ontlasten en vast voedsel kan verteren.  
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4.0 Ontwikkelstadia van een kitten 
Door drs. E. Teygeler 
 

 
 
Als een kitten geboren wordt doorloopt het verschillende ontwikkelstadia tot dat het volwassen 
is. Deze ontwikkelstadia en kunnen vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden en zijn 
om die reden ook in de andere hoofdstukken besproken. In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van de ontwikkelingsstadia die een kitten doorloopt en inzicht gegeven in de 
complexiteit en interactie van de verschillende factoren die een rol spelen in de ontwikkeling. De 
indeling van deze periodes kan per literatuurbron verschillen; iedere periode heeft enige mate 
van flexibiliteit en kan per individu verschillend zijn. 
Ontwikkelingsprocessen worden beïnvloed door vele factoren, factoren die in aanleg aanwezig 
zijn (voornamelijk genetische aanleg) en niet erfelijke factoren (voornamelijk  
omgevingsinvloeden). Alle gedragspatronen vereisen zowel genetische aanleg, als een omgeving 
om zich te ontwikkelen. Vaak is de ontwikkeling gebonden aan een gevoelige periode, waarin het 
dier openstaat om bepaalde gedragingen aan te leren, die buiten die periode vrij vast aanwezig 
kunnen zijn in hun leven. (2) 
 
4.1  De gevoelige periode: van nieuwsgierig naderen tot angstig vermijden 
De gevoelige periode is een term die gebruikt wordt voor een ontwikkelingsstadium, waarin een 
dier een verhoogd risico heeft om angst te ontwikkelen als hij niet de mogelijkheid heeft om te 
leren en ervaringen op te doen met sociale en omgevingsprikkels. Gedurende een gevoelige 
periode is angst geïnhibeerd (= geremd). Volgens Bradshaw (4) is angst voor mensen gedurende 
de periode van 3-9 weken geïnhibeerd bij katten. Deze gevoelige periode wordt de primaire 
socialisatieperiode genoemd, het is een proces waarin een dier leert bepaalde diersoorten, 
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inclusief zijn eigen soort te accepteren. In deze periode reageert een kitten het meest responsief 
op sociale stimuli. (12)  
 
Een zijstapje naar pups en de beschreven gevoelige periode 
Bij kittens is minder onderzoek gedaan naar de gevoelige periode dan bij pups.  
Echter, de indeling in ontwikkelingstadia bij kittens is wel gebaseerd op het verschijnsel van 
angstinhibitie en het aangaan van sociale contacten in een bepaalde periode. Bij pups is dit 
verschijnsel belangrijk geweest bij het bepalen van de optimale leeftijd om een pup naar een 
nieuwe eigenaar te laten gaan. Om deze reden is het zinvol om te kijken wat de redenatie 
hierachter is. 
 
Bij de diersoort hond heeft de neiging om angstig te reageren op nieuwe prikkels, vooral de 
overhand genomen in de tweede socialisatieperiode, bij pups ook wel de angstfase genoemd 
(van 12 weken – 6 maanden). In de eerste socialisatieperiode (bij pups van 3-12 weken) is de 
neiging om sociaal contact te zoeken met onbekende personen verhoogd (vooral tussen 3-5 
weken). Zo rond de 6-8 weken is deze neiging nog aanwezig en nog net niet overstegen door de 
neiging om angstig te reageren op nieuwe onbekende dingen of personen. De neiging om nieuwe 
dingen te vermijden neemt steeds verder de overhand. Het wordt verondersteld dat de toename 
in vermijdingsgedrag (‘angst’) voor nieuwe stimuli het einde van de gevoelige periode signaleert, 
aangezien het dier daardoor wordt beperkt in het opdoen van nieuwe ervaringen. 
Om deze reden is de leeftijd van scheiding moeder-pup geadviseerd rond de 8 weken, eventueel 
tot uiterlijk 12 weken (want daarna is het herstelvermogen en aanpassingsvermogen minder dan 
de periode ervoor).  In de huidige opvatting wordt er meer belang gehecht aan voldoende 
socialisatie, dan het belang om volledig risicomijdend te zijn voor wat betreft de 
immuniteitsontwikkeling. Er is op 8 weken leeftijd bij pups nog geen sprake van volledige 
inenting en dit geeft dus gezondheidsrisico’s.  Het belang van het voortzetten van socialisatie 
met andere honden in de tweede socialisatieperiode, vanaf 12 weken, is doorgedrongen en 
wordt vergemakkelijkt door puppycursussen en uitlaatgebieden, waar contacten met andere 
soortgenoten mogelijk is.  
Er worden individuele verschillen gezien in de ontwikkeling van pups, waarbij er verschillen 
tussen rassen zijn. Het ene ras ontwikkelt zich sneller dan het andere ras, waardoor een 
gevoelige periode ook langer kan duren. Het verlengen van de periode zou het gevolg kunnen 
zijn van fokselectie, dit is ook waargenomen bij fokexperimenten met vossen. (13) 
 
Weer terug naar de gevoelige periode van kittens 
Ook bij kittens worden de neigingen om nieuwsgierig te zijn en angstig te reageren 
waargenomen en beschreven in de literatuur. Er wordt gemeld dat de gevoelige periode voor 
kittens echter korter lijkt te zijn in vergelijking tot pups. De kritische periode voor kittens 
verloopt volgens Beaver van ongeveer 2 tot 9 weken en eindigt zodra de angstrespons zich 
verder ontwikkelt. Het exacte verloop van de (tijdelijke) angstinhibitie binnen die periode is nog 
niet beschreven, dus waar de piek van sensitiviteit precies ligt is niet bekend (bij pups is dat 6-8 
weken, naar verwachting bij kittens vroeger).  
In de eerste socialisatieperiode kunnen kittens wel snel schrikken of zelfs angstig reageren, 
echter ze herstellen zich snel en hierdoor leren ze sneller dat bepaalde dieren/objecten niet eng 
zijn. In het begin zijn ze vooral nieuwsgierig, dit gedrag is functioneel om hun omgeving te leren 
kennen. Naarmate jonge dieren zich ontwikkelen, neemt de terughoudendheid toe en het 
herstelvermogen bij schrik in nieuwe situaties af. Deze ontwikkeling is terug te zien bij 
verschillende diersoorten en is tevens functioneel om te overleven; zodra kittens mobieler en 
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ondernemender worden is het handig als ze juist terughoudender zijn bij nieuwe dingen, omdat 
de overlevingskans hierdoor vergroot wordt.   
De periode waarin jonge dieren minder angstig reageren correspondeert met verlaagde 
hormonale en neurotransmitter-niveau’s. (5) 
 
Er zijn dus parallellen tussen kittens en pups in de gevoelige periode. Een hond is echter van 
oorsprong een sociaal levend dier, dat intussen verder gedomesticeerd is en van nature 
makkelijker, dan katten, verkent en kennismaakt met soortgenoten buiten de groep. Als de 
redenatie wordt gevolgd, die bij honden tot een optimale scheidingsleeftijd leidde, geldt voor 
kittens dat ze voor het einde van de gevoelige periode naar een nieuwe eigenaar zouden moeten 
gaan, dus vóór de leeftijd van 9 weken (zelfs uiterlijk 9 weken, want dit is het einde van de 
gevoelige periode waarin de neiging om te vermijden de overhand gaat nemen). 
 
Verschillende auteurs hebben tot voor kort aangenomen dat er één socialisatieperiode was bij 
kittens die rond 7-9 weken voorbij was. Recent is de gedachtegang ontstaan dat de 
ontwikkelingen die na die 7-9 weken plaatsvinden, relevant zijn voor de ontwikkeling van het 
gedrag van kittens. Er van uitgaand dat deze ontwikkelingen een functie hebben, is voor kittens 
tevens een secundaire socialisatieperiode voorgesteld. 
 
4.2  Overzicht van ontwikkelstadia  
 

Beschreven ontwikkelstadia 

voor de geboorte  Prenatale fase 

0-2 weken Neonatale fase 

2-3 weken Overgangsperiode 

3-8 weken Primaire socialisatieperiode 

8-16 weken Secundaire socialisatieperiode 

 
4.2.1 Prenatale fase: voor de geboorte 
Bij de kat ontwikkelt het tactiele (= tastzin) systeem zich al voor de geboorte (vanaf dag 24 van 
het prenatale leven). (2) 
Het is aannemelijk dat de lichamelijke toestand van het moederdier, de hersenontwikkeling van 
de kittens kan beïnvloeden. Bij, zowel de mens, als bij verschillende diersoorten (waaronder 
ratten, apen, vee en cavia’s) is aangetoond dat verhoogde stress bij de dragende moeder, de 
hersenontwikkeling van de jongen en daarmee hun gedrag en emoties definitief kan 
beïnvloeden. De ‘prenatale programmering’ van bepaalde hersenfuncties heeft vooral betrekking 
op het limbisch systeem en het neuro-endocrien systeem. Mannetjes blijken gevoeliger te zijn 
voor de invloed van prenatale stress dan vrouwtjes. Deze programmering wordt mede tot stand 
gebracht door glucocorticoïden, die bij de stressreactie betrokken zijn. Glucocorticoïden bereiken 
de foetus via de placenta en beïnvloeden de ontwikkeling van de neurotransmittorsystemen. (9) 
Er wordt verondersteld dat verschillende zoogdieren zo het vermogen hebben om het neuro-
endocrien systeem en daarmee het gedrag van hun nageslacht te beïnvloeden. Dragende 
moederdieren, die in een vijandige situatie leven, zijn voortdurend op hun hoede. Het is dan 
functioneel dat het nageslacht deze waakzaamheid / hogere reactiviteit ook heeft.  (8) 
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4.2.2 Neonatale fase: 0-2 weken 
De neonatale periode is een periode van zogen en slapen, waarbij het kitten volledig afhankelijk 
van zijn moeder is. (3) 
Vanaf de geboorte kan een kitten voelen en ruiken; de tactiele en olfactorische (= reukzin) 
systemen zijn al redelijk ontwikkeld. De ogen zijn dan nog gesloten en het kitten heeft nog een 
slecht ontwikkeld gehoor (auditief systeem). In deze periode speelt het zicht dus geen rol in het 
sturen van gedrag. Kittens kunnen in deze periode hun lichaamstemperatuur niet zelf reguleren 
(tot ongeveer 3 weken). Ze kunnen wel warmte waarnemen en naderen. Deze eerste twee 
weken zijn ze relatief immobiel. (1) 
Kittens worden geboren met een volledig ontwikkeld zenuwstelsel. De hersenen, het 
ruggenmerg en de geassocieerde neuronen zijn aanwezig vanaf de geboorte, maar hebben nog 
niet de capaciteit om op een adequate, gecoördineerde manier elektrische pulsen door te geven. 
Een serie gecontroleerde gebeurtenissen beginnen zich te tonen wanneer het zenuwstelsel zich 
in de initiële weken van het kattenleven volledig ontwikkelt; in de eerste week eten en slapen 
kittens voornamelijk en is er  enige vorm van motorische activiteit. In de tweede week slapen ze 
nog steeds voor het grootste deel. De slaap is rustiger met minder bewegingen. Wanneer de 
kittens wakker zijn, zullen ze voornamelijk eten. (2) 
 
4.2.3 Overgangsperiode: 2-3 weken 
De overgangsperiode begint tijdens de tweede week, met het verschijnen van volwassen eet en 
beweegpatronen en immature vormen van sociaal gedrag. (3) 
In die overgangsperiode ontwikkelen de zintuigen zich verder, zodat kittens de wereld om zich 
heen beter kunnen waarnemen. Met ongeveer 2 weken reageren kittens op geluiden en zullen 
de ogen zich openen. Er is enige variatie in het openen van de ogen, dit kan liggen tussen de 2-16 
dagen. Het duurt meestal zo’n 2 tot 3 dagen voordat beide ogen compleet open zijn.  
Het duurt even voordat kittens ook actief hun zicht gaan gebruiken om hun omgeving te 
verkennen (einde van de 3e week). Het vermogen om scherp te zien is na een maand aanwezig 
en verbetert zich verder gedurende de eerste 3 maanden. 
Net zoals de oogleden, zijn ook de oorkanalen van kittens gesloten tot 2 weken na de geboorte.  
Op deze leeftijd kunnen kittens slechts enkele geluidjes horen, waardoor ze snel kunnen 
schrikken. Vanaf de leeftijd van 4 weken kunnen kittens goed horen  en  schrikken ze niet meer 
van geluiden.  
De ontwikkeling van het zicht, gehoor en de motoriek wordt allemaal gecontroleerd door het 
zenuwstelsel. Een exacte leeftijd waarin deze facetten zich ontwikkelen is niet te geven, de 
leeftijden zijn gemiddelden en de ontwikkeling staat mede onder invloed van de omgeving.  
Afwijkingen in de ontwikkeling van het zenuwstelsel kunnen voortvloeien uit een verstoorde 
ontwikkeling van het zenuwweefsel en de geassocieerde organen, maar kunnen ook ontstaan 
door trauma of infecties. Ook genen spelen een belangrijke rol. (2,7) 
 
4.2.4 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.  
Rond 3 weken zijn kittens meer wakker, kunnen ze staan en lopen ze kleine afstanden. Na 
ongeveer 4 weken kan een kitten zich bewegen van het nest, met 5 weken tonen ze de  
beginselen van renbewegingen, met 6-7 weken worden er loopbewegingen waargenomen die 
vergelijkbaar zijn met een volwassen kat. De vaardigheid om het lichaam recht te draaien 
gedurende een val (‘air-righting reaction’) begint zich te vertonen rond de 4e week en ontwikkelt 
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zich verder in de daarop volgende 2 weken. 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. 
Op de leeftijd van 7-8 weken zijn de slaappatronen gelijk aan die van een volwassen kat en 
kunnen kittens hun eigen temperatuur reguleren.  
In deze periode begint een kitten vast voedsel te eten en neemt de melkinname af. Kittens 
krijgen controle over hun blaas en darmfunctie. (2,7,10) 
 
4.2.5 Secundaire socialisatieperiode: 8-16 weken1 
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 1e 
socialisatieperiode hebben aangeleerd, worden nu verder aangescherpt. Kittens met een 
beperktere kennismaking in de eerste periode, kunnen in deze tweede periode nog kennismaken 
met mensen en katten. Echter, het zal gedoseerder moeten gebeuren, omdat de neiging om met 
angst/terughoudendheid te reageren groter is dan de nieuwsgierigheid. 
In deze periode verfijnen kittens verder hun motorische vaardigheden.  
Het sociale spel dat reeds gestart was in de eerste socialisatieperiode, heeft hier een piek tussen 
9 en 14 weken.  
 
Na de tweede socialisatieperiode start de juveniele of adolescentie fase, waarin het kitten 
seksuele volwassenheid bereikt en deze fase eindigt op zo’n 6 tot 12 maanden. De sociale 
volwassenheid wordt pas bereikt tussen de 2,5 en 4 jaar leeftijd. (3, 6, 10).  
Deze laatste twee perioden zijn niet uitgebreid beschreven/onderzocht. 
 
4.3  Wisselwerking tussen aanleg en omgeving 
De lichamelijke, motorische ontwikkeling kan niet los gezien worden van de gedragsmatige 
ontwikkeling. Bij een jong kitten bepaalt de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel in 
hoeverre het kitten bepaalde gedragingen kan vertonen. Vanaf het begin van het leven is er een 
interactie tussen de ontwikkeling van het lichaam en de omgeving. Als een kitten bepaalde 
dingen mist in zijn ontwikkeling, kan dat levenslange effecten hebben op zijn gedrag. (1) 
Zo verloopt het socialisatieproces van een kitten sneller bij stress, een sterke emotionele 
ervaring ( honger, pijn of eenzaamheid) of door intensieve handling.  Deze ervaring bevordert 
snelle soort-identificatie. (3) 
 
4.3.1 Ondervoeding en gedrag 
Een bepaalde mate van ondervoeding van de moeder heeft een blijvende invloed op de 
hersenen. Gedragsmatig vertoonden kittens van ondervoedde moederdieren slechtere 
leervaardigheden, antisociaal gedrag naar andere katten en een verhoogde emotionaliteit; 
gekarakteriseerd door abnormale niveaus van angst/agressie. Sommige van deze 
abnormaliteiten werden zelfs weer doorgegeven aan het nageslacht van deze kittens. 
Verschillende onderzoeken vonden dat kittens van ondervoede moeders verschillende 
gedragsmatige en groeiabnormaliteiten vertoonden. De groeistoornissen waren o.a. zichtbaar in 
sommige hersengebieden (cerebrum, cerebellum en hersenstam) hoewel de algehele 
hersencompositie niet was aangetast. Op de leeftijd van 4 maanden hadden deze kittens meer 
ongelukjes tijdens vrij spel en presteerden zij slecht op verschillende gedragstesten. Mannetjes 
vertoonden meer agressief sociaal spel dan controle kittens, terwijl vrouwtjes minder renden en 

                                                 
1
 Er zijn ook bronnen die de periode van 8-14 weken hanteren, of 9-16 weken. Zoals vermeld zijn periodes flexibel en 

kunnen door verwijzingen naar verschillende bronnen anders ingedeeld worden. 
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klommen. En ander onderzoek heeft aangetoond dat ook andere processen afwijkend zijn, 
wanneer het moederdier ondervoed was. Zo zijn er vertraagde processen gevonden in de vroege 
gedragsontwikkeling bij o.a.;  postuur, kruipen, zuigen, ogen openen, lopen, rennen, spelen en 
klimmen. Ook prooi- en verkenningsgedrag werden vertraagd ontwikkeld. De grootste effecten 
zijn gevonden in gedragspatronen, die wat later ontwikkeld worden, voornamelijk die waarbij 
een hoge mate van motorische vaardigheden is vereist. (2) 
 
4.3.2 Evenwichtig karakter 
Het vroegtijdig in handen nemen (‘early handling’) heeft een aantal effecten op de 
gedragsmatige en lichamelijke ontwikkeling van katten; kittens die vaker (dagelijks) in handen 
zijn genomen gedurende de eerste levensweken blijken zich in het algemeen sneller te 
ontwikkelen. Zo kwam in een onderzoek met Siamese kittens naar voren dat ze hun ogen sneller 
openden en het nest eerder voor de eerste keer verlieten dan bij kittens die niet vaak in handen 
zijn geweest. Een ander onderzoek toont aan dat kittens die elke dag 5 minuten in handen 
werden gehouden vanaf de geboorte tot de leeftijd van 45 dagen vreemde voorwerpen en 
mensen eerder benaderden. Ze waren echter langzamer in het leren van een ontwijkingstaak. 
Beide resultaten werden toegeschreven aan een algemene reductie in angstigheid als gevolg van 
het vroege in handen nemen. De precieze effecten van early handling op de ontwikkeling van 
kittens lijken af te hangen van verschillende factoren; het aantal verschillende personen dat de 
kittens in handen nam en de frequentie en duur van de handeling. (2) 
Dezelfde effecten zijn gevonden bij pups, echter daar zijn extra uitspraken gedaan, waarvan het 
aannemelijk is dat ze ook zullen gelden voor kittens. Zo is bij pups bekend, dat blootstelling aan 
nieuwe stimuli tijdens de gevoelige periode, essentieel is voor de vorming van een evenwichtig 
karakter (11). Het vroeg hanteren van pups (eerste 5 weken) heeft een positief effect op een 
evenwichtig karakter, waardoor het dier beter om kan gaan met stress op latere leeftijd en een 
verbeterd leervermogen heeft. Het vroeg hanteren veroorzaakt milde stress en dit stimuleert het 
bijnierschors hypofysesysteem. Het heeft tevens tot effect dat de pup zich sneller motorisch 
ontwikkelt. (6) 
Omdat bij kittens dezelfde mechanismen beschreven worden; snellere motorische ontwikkeling 
bij vroege hantering en reductie in angstigheid, is het aannemelijk dat ook bij kittens vroege 
hantering kan bijdragen aan een emotioneel stabiel kitten. 
 
4.3.3 Trauma in eerste weken heeft blijvend effect op gedrag 
Seitz onderzocht de relatie tussen trauma’s in het leven van een jong kitten en het effect hiervan 
op latere leeftijd, door kittens vroeg te scheiden van de moeder. Vroege scheiding van moeder 
en kitten zorgt voor een infantiel trauma en heeft blijvende effecten op volwassen leeftijd. Dit 
sluit volgens hem aan bij het principe van de ontwikkeling in de experimentele embryologie: hoe 
eerder een trauma plaatsvindt in de ontwikkeling van een organisme, hoe groter het aantal 
lichamelijke structuren is dat hierdoor beïnvloed is. Deze bevindingen wekken de suggestie dat 
een zogenaamd activiteitenniveau van een individu (onrustig, relatief weinig rustig gedrag)  niet 
geheel afhangt van genetische of constitutionele factoren. Infantiele gebeurtenissen, vooral erg 
vroeg en traumatisch, dragen significant  en min of meer permanent bij aan het organisme’s 
algemene activiteitenniveau. In zijn onderzoek waren de kittens die met 2 weken gescheiden 
waren van hun moeder en alleen gehuisvest werden het meest actief/onrustig, met de minste 
doelgerichte gedragingen, het meest angstig in nieuwe situaties, het snelst verstoord door een 
nieuwe situatie en ze herstelden slecht daarvan.  Gedurende hun hele leven waren ze meer 
oplettend, angstig en agressief naar andere katten en de mensen in het experiment. (1) 
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4.4  Samenvatting ontwikkelstadia 
Als een kitten geboren wordt doorloopt het verschillende ontwikkelstadia totdat het volwassen 
is. Iedere periode heeft enige mate van flexibiliteit en kan per individu verschillend zijn. 
Ontwikkelingsprocessen worden beïnvloed door vele factoren, factoren die in aanleg aanwezig 
zijn en omgevingsinvloeden. Vaak is de ontwikkeling gebonden aan een gevoelige periode, 
waarin het dier openstaat om bepaalde dingen te leren die als volwassen kat functioneel zijn. 
Al voor de geboorte (prenatale fase) kan de lichamelijke toestand van de moederpoes invloed 
hebben op de hersenontwikkeling van het kitten. In de eerste twee weken na de geboorte 
(neonatale fase) slapen en drinken kittens vooral en zijn vele zintuigen nog niet (volledig) 
ontwikkeld. Milde stress door handling in deze periode kan ervoor zorgen dat kittens beter met 
stress om kunnen gaan op latere leeftijd. Na de twee weken, in de overgangsfase, openen de 
ogen en oren zich verder waardoor ze vervolgens hun omgeving beter kunnen waarnemen. Dan 
start de belangrijke periode van socialisatie (+3 weken). De primaire socialisatiefase is zo'n 
gevoelige periode, waarin het kitten leert bepaalde diersoorten, inclusief zijn eigen soort te 
accepteren. Gedurende een gevoelige periode is angst geïnhibeerd; bij katten loopt deze periode 
van ongeveer 3-9 weken. 
Na de primaire socialisatieperiode neemt de neiging om angstig te reageren op nieuwe objecten 
toe. Recent is voor kittens tevens een secundaire socialisatieperiode voorgesteld, lopende van 
ongeveer 9 tot 16 weken. In deze periode heeft sociaal spel tussen kittens onderling een piek. 
Vanaf het begin van het leven is er een interactie tussen de ontwikkeling van het lichaam en de 
omgeving. Als een kitten bepaalde dingen mist in zijn ontwikkeling, kan dat levenslange effecten 
hebben op zijn gedrag. 
 
4.5 Deel conclusie ontwikkelstadia 
De ontwikkelstadia bij katten zijn ingedeeld naar de belangrijke processen die het kitten 
doorloopt. De gevoelige periode, samenvallend met de primaire socialisatieperiode, is essentieel 
in de ontwikkeling van kittens om sociale banden aan te gaan met katten en mensen. Een 
gevoelige periode wordt gekenmerkt door een onderdrukking van angst (angstinhibitie), 
waardoor het kitten onder andere openstaat voor sociaal contact. Het einde van de gevoelige 
periode wordt verondersteld rond 9 weken te zijn, waarin de angstrespons de overhand neemt. 
Binnen die 9 weken ligt, naar waarschijnlijkheid, een piek van sensitiviteit waarin kittens 
optimaal geneigd zijn om nieuwsgierig sociaal contact aan te gaan. Tussen die piek en het einde 
van de gevoelige periode op 9 weken heeft een kitten een beter aanpassings- en 
herstelvermogen. Op basis van deze deelconclusie zou een kitten voor een optimaal verloop voor 
9 weken naar een nieuwe eigenaar moeten gaan. Het is belangrijk om op te merken dat de 
individuele variatie in de gevoelige periode groot is, en nog onbekend is in hoeverre er 
verschillen zijn tussen huiskatten en verschillende raskatten. Fokselectie kan ervoor hebben 
gezorgd dat de gevoelige perioden bij (bepaalde) raskittens verschoven zijn. 
Naast de gevoelige periode voor het opdoen van sociaal contact (de socialisatieperiode), is 
gebleken dat in andere fasen de invloed van de omgeving op het zenuwstelsel van het kitten 
grote gevolgen kan hebben. Dit onderstreept het belang van de eerste weken en de rol van de 
omgeving (fokker). 
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5. De gedragsontwikkeling van het kitten ten opzichte van andere katten 
Door drs. Nienke Bijvoets 
 
5.0  Inleiding: socialisatie op katten 
De gedragsontwikkeling van een kitten ten opzichte van andere katten vinden wij ook een 
belangrijk punt om mee te nemen in de discussie over de optimale leeftijd om een kitten van de 
moeder te scheiden. In veel Nederlandse huishoudens worden meerdere katten samen worden 
en wanneer katten buiten komen zij ook regelmatig in contact kunnen komen met andere 
katten. Daarnaast zou bepaald probleemgedrag, dat op de eigenaar gericht is, mogelijk mede 
veroorzaakt worden door onvoldoende socialisatie op katten.  
 
De socialisatieperiode begint in de tweede of derde week en duurt tot de zevende of negende 
week. De daarop volgende juveniele periode eindigt op zo'n 6 tot 12 maanden leeftijd bij 
seksuele volwassenheid, maar sociale volwassenheid wordt pas bereikt tussen de 2,5 en 4 jaar 
leeftijd. Normale sociale relaties worden het snelst gevormd tijdens de eerste twee maanden, 
hoewel er veel individuele variatie mogelijk is, zelfs binnen een nest. (2, 6) 
De exacte hoeveelheid tijd, die nodig is voor het socialiseren van de kat is onbekend. 
Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar sensitieve perioden en specifieke sociale 
leerprocessen bij de kat, waarschijnlijk door de misvatting dat een kat helemaal niet sociaal zou 
zijn. (2, 8) 
 
Soort-identificatie treedt op tijdens de socialisatieperiode. Niet alleen zorgt dit ervoor dat een 
kat andere katten herkent als soortgenoten in verband met toekomstig paargedrag, maar ook 
leert de kat om andere katten in sociale situaties te accepteren of op zijn minst tolereren. Katten, 
die opgroeien met soortgenoten en leden van andere soorten accepteren beiden, maar vormen 
sterkere banden met hun eigen soort. Als een kat alleen met een andere soort is grootgebracht 
tijdens de socialisatieperiode vormt deze kat alleen banden met de geadopteerde soort. 
Toekomstige partnerselectie kan dan een serieus probleem zijn, omdat de kat zich niet 
identificeert met soortgenoten. (2) 
 
Door genetische verschillen tussen individuen en andere factoren, zoals vroege handling, 
maternale en paternale effecten, de omgeving van de kat en ervaringen kunnen kittens en katten 
grote verschillen in vriendelijkheid naar mensen en andere katten vertonen, ongeacht de 
hoeveelheid vroege socialisatie. (6) 
 

Het socialisatieproces van een kitten verloopt sneller bij stress, een sterke emotionele ervaring, 
zoals honger, pijn of eenzaamheid of door intensieve handling.  Deze ervaring bevordert snelle 
soort-identificatie. Wanneer de socialisatieperiode voorbij is, wordt het extreem moeilijk om een 
kat met andere soorten te laten kennismaken, tenzij het om een enkel individu gaat. (2) 
 
Het eind van de soort-identificatieperiode wordt ingeluid door een verhoogde neiging het 
onbekende te vermijden door ontwikkeling van de angstrespons (= vermijdingsrespons). De 
leeftijd tussen 3 en 6 weken lijkt het meest belangrijk voor de intraspecifieke socialisatie. 
Secundaire sociale relaties kunnen dan ontwikkeld worden door socialisatie. (2) 
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5.1  De rol van de moederpoes bij de ontwikkeling van sociaal gedrag  
 

5.1.1 Verzorging en voeding 
Het belang van contact met de moederpoes 
De eerste maanden van het leven brengen kittens door in aanwezigheid van hun moeder en 
daarom kan de gedragsontwikkeling van de kittens niet los gezien worden van de context van 
moederzorg. Als de moederpoes een huisdier is, heeft ook de eigenaar redelijk wat invloed. 
Wanneer de moederpoes deel uitmaakt van een sociale groep, zal er ook behoorlijk wat invloed 
zijn van de andere poezen in de groep, met name degenen, die ook een nest hebben. De 
moeder-kittenrelatie is cruciaal voor de ontwikkeling van het kitten, met name door de relatief 
langzame ontwikkeling en lange periode van afhankelijkheid van de moeder. Poezen, die goede 
moederzorg geven, produceren nageslacht met betere digestie, betere weerstand tegen ziekten 
en betere gewichtstoename. (4, 6 ,10) 
 

Sociaal contact met de moeder tijdens de eerste 4 weken is essentieel voor een normale 
emotionele ontwikkeling van de kittens. Een kitten, dat na de geboorte bij de moeder 
weggehaald is en met de hand opgevoed wordt kan later mogelijk niet in staat zijn te paren of 
voor de eigen jongen te zorgen. Kittens, die bij de moeder worden weggehaald op de leeftijd van 
2 weken ontwikkelen verschillende gedragsmatige, emotionele en fysieke abnormaliteiten. Ze 
worden buitengewoon angstig en agressief naar zowel mensen als andere katten, vertonen 
willekeurige en ongerichte bewegingsactiviteit en leren minder goed (bijvoorbeeld simpele 
associaties, zoals de locatie van een voedselbron). Sommige kittens vertonen astma-achtige 
luchtwegklachten. 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. (2, 4, 5, 6, 7, 10)  
Handmatig opvoeden van kittens kan het vormen van de soortspecifieke identiteit beïnvloeden 
en een kat voortbrengen, die moeilijk te socialiseren is op andere katten. Voor zo'n individu kan 
het samenleven met soortgenoten stressvol zijn. (4) 
 

De eerste zes levensweken van een kitten 
De eerste 24 uur na geboorte brengt de moederpoes door in contact met haar kittens. Het jonge 
kitten raakt ingeprent op zijn moeder tijdens de eerste paar levensdagen, wat te zien is aan de 
reactie bij scheiding en geur speelt een belangrijke rol bij het vormen van een band. De eerste 3 
weken brengt de moederpoes 70% van haar tijd door bij de kittens in het nest en de eerste 4 
weken besteedt zij 90% van haar tijd in contact met minstens één kitten. (2, 4)  
 
Als de kittens 2 weken oud zijn spendeert de moederpoes een aanzienlijk deel van haar tijd aan 
het likken van haar kittens. Deels is dit om de darmen te stimuleren en ontlasting uit het nest te 
houden door dit op te eten. De kittens blijven als de moeder afwezig is nog steeds dicht bij 
elkaar. (9) 
Aan het eind van de derde week herkennen kittens hun moeder door geur én zicht. (7) Hoewel 
de kittens op drie weken leeftijd beginnen te lopen (in plaats van kruipen), blijven ze nog steeds 
dicht bij de moeder. Het door de moederpoes oppakken en terugbrengen naar het nest (na 
roepen door een afgedwaald kitten) vertoont een piek rond de 3 weken. 
Vanaf 3 weken starten de kittens zoogsessies steeds meer zelf en bij wilde katten brengt de 
moederpoes al gauw dode en uiteindelijk levende prooi mee naar het nest. Ze demonstreert ook 
de manier van urine en ontlasting begraven en de plek waar dit moet gebeuren. Bij wilde katten 
start het speenproces wanneer de moederpoes prooi mee naar het nest gaat nemen. (4) 
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Vanaf 4 weken kunnen de kittens al wat beter lopen en hun staart ook omhoog brengen. Door de 
grotere bewegingsvrijheid en de goed geopende oogjes, gaan de kittens meer onderzoekend 
gedrag vertonen en neemt het spel met nestgenoten toe. (9) 
Vanaf 5 weken leeftijd worden de kittens plotseling duidelijk meer levendig en beweeglijk. Ze 
focussen op objecten en kunnen zelfs klimmen. Hoewel ze de hele tijd bezig lijken, doen ze ook 
veel hazenslaapjes. Ze proberen hun tanden uit en het spel wordt intenser, waarbij ook het slaan 
met de pootjes gaat optreden. Tegelijkertijd gaat de moeder hun eliminatie minder stimuleren 
en de uitwerpselen opeten. Dit laatste was belangrijk voor de overleving van hulpeloze kittens, 
maar ze zijn nu een stuk mobieler geworden.  
Vanaf 6 weken leeftijd neemt de tijd die de kittens met objecten spelen enorm toe. Als een 
moederpoes prooi mee zou nemen, zullen ze deze willen grijpen. Ook wordt spelen met de staart 
van de moeder, van zichzelf en nestgenoten gezien. Tegen de tijd dat de kittens 6 tot 8 weken 
oud zijn vertonen ze volwassen aandoende responsen op sociale stimuli, zowel visueel en 
olfactorisch. (9, 10) 
 

Zogen 
Tijdens de eerste 3 weken na geboorte initieert de moeder het zogen door benaderen van de 
kittens en een karakteristieke lighouding aan te nemen, waarbij haar tepels goed bereikbaar zijn. 
Kittens zullen tot de leeftijd van 3 weken ook proberen te drinken bij een niet lacterende poes, 
net als bij een lacterende poes. Een beloning in de vorm van melk is dan dus niet noodzakelijk 
voor het initiëren of blijven drinken. Na 3 weken zorgt het afwezig zijn van melk voor het 
afnemen van de duur van het zogen, maar de frequentie van zoogsessies vermindert niet. In de 
afwezigheid van hun moeder kunnen kittens van 12 weken oud zogen bij intacte volwassen 
poezen. Zogen is dus op zichzelf een belonende activiteit, ongeacht of er melk of niet mee 
verkregen wordt. Als de kittens mobieler worden, gaan zij zelf meer de moeder benaderen om 
een zoogsessie te starten. In latere stadia van het speenproces, aan het eind van de tweede 
maand, worden de kittens bijna volledig verantwoordelijk voor het starten van een zoogsessie en 
kan de moeder dit voorkomen door haar tepels te blokkeren of door zich te verwijderen van het 
nest. Echter kittens proberen nog regelmatig bij de moeder te sabbelen. Kittens van 8 weken of 
ouder worden nog weleens aan de tepel gezien, maar het is onbekend of ze er dan nog melk mee 
verkrijgen. (9, 10) 
 

Kittens, die grootgebracht worden met behulp van een kunstmatige drinkmachine, worden door 
een lacterende poes niet toegelaten, omdat ze niet de juiste sociale responsen op haar vertonen. 
Deze kittens kunnen sociale banden vormen met andere kittens, maar doen dit langzaam. In 
hoeverre deze langzame sociale bandvorming en ongepaste sociale responsen op lacterende 
poezen hun eigen vermogen om kittens op te voeden beïnvloeden is niet onderzocht. (7, 10) 
 

De eerste vier en een halve week is de moeder driekwart van de tijd in het nest bij haar kittens. 
Vanaf dat moment tot aan 8 weken wordt de tijd, die de moeder in direct contact met haar 
kittens doorbrengt geleidelijk gereduceerd tot 50%. Een moederpoes in de natuur moet wanneer 
de voerovergang van de kittens van melk naar prooi plaatsvindt, veel tijd aan het jagen besteden 
om prooi naar de kittens in het nest terug te brengen. Daarvoor hoefde ze alleen prooi voor 
zichzelf en de melkproduktie te vangen. (9) 
Vanaf 4 weken wordt de moederpoes over het algemeen minder tolerant naar de kittens toe en 
zal ze de toegang tot haar tepels blokkeren. Wanneer de kittens meer mobiel zijn proberen ze bij 
de moeder te komen wanneer ze niet direct in het nest is om te drinken. Echter als de kittens 
niet bij haar weggehaald worden zal de moederpoes vaak moederlijk gedrag naar haar 
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nakomelingen blijven vertonen, zelfs wanneer zij volwassen zijn en nog in meerdere mate 
wanneer het dochters betreft. (4) 
 

Vast voedsel en toenemende zelfstandigheid 
Wanneer de kittens 4 weken oud zijn begint de moederpoes hen vast voedsel te brengen, wat de 
start van het speenproces betekent. Het speenproces is compleet op zo’n 7 weken leeftijd. 
Tegelijkertijd op ongeveer 5 tot 6 weken leeftijd kunnen de kittens zelfstandig hun behoeften 
doen en zoeken substraat dat lijkt op datgene wat hun voorouders ook gebruiken hiervoor. De 
eerste 3 tot 5 weken stimuleert de moederpoes de kittens te elimineren en maakt het dan zelf 
schoon. Vanaf 3 tot 5-6 weken leeftijd beginnen de kittens zelf open, goed absorberende 
substraten te zoeken en te gebruiken voor urine en feces. Het kan zijn dat de urine of feces nog 
niet bedekt wordt. De natuurlijke situatie is dat een groot deel van de urine gesproeid wordt en 
feces niet bedekt wordt in veel droge gebieden. Feces worden regelmatig gebruikt als markering 
voor territoriale doeleinden, maar het is ook mogelijk dat het gedaan wordt ter preventie van 
ziekten, omdat overdracht minder wordt en parasieten in een droge omgeving doodgaan. Als de 
kittens hun urine en feces gaan begraven valt dit vaak samen met de tijd waarin ze volledig 
reageren op een olfactorische uitdaging op ongeveer 7 weken. Er zijn geen kwantitatieve data 
voor leeftijdspecifiek eliminatiegedrag bij katten. (7) 
 

Spenen 
Het agonistische gedrag2  van moeder en kittens tijdens het speenproces is volledig te begrijpen 
vanuit een functioneel standpunt. Wanneer de moederpoes voldoende melk heeft, is het voor de 
kittens veiliger om in het nest te blijven dan hun jachttechnieken uit te testen en zich bloot te 
stellen aan de gevaren buiten het nest. Aan de andere kant kost het lacteren (= melkgeven)de 
moederpoes veel energie, iets wat door huisdier-eigenaren nog weleens vergeten wordt. Als de 
moeder ondervoed is, zal ze minder actief moederzorg geven en meer agressie naar de kittens 
tonen. (4) 
Kittens van ondervoede moeders toonden verminderde leercapaciteit, antisociaal gedrag naar 
andere katten en verhoogde emotionaliteit, gekarakteriseerd door abnormale angst- en 
agressieniveaus.  
Een laag eiwit dieet van de moeder in de laatste fase van de dracht en tijdens lactatie 
veroorzaakt ook abnormale gedragingen. Kittens verliezen vaker hun evenwicht, wat zou kunnen 
wijzen op abnormaliteiten in de ontwikkeling van het bewegingsstelsel. Het heeft ook invloed op 
de sociale interacties tussen moeder en kittens, waarbij kittens meestal minder sociale 
interacties met hun moeder vertonen en slechtere hechting, vastgesteld in 
scheidingsexperimenten. (6, 10) 
Bij wilde katten verlaten moederpoezen hun kittens vaak in de vierde maand (4), alhoewel 
kittens in wilde populaties ook minimaal 6 maanden tot zelfs 1 jaar bij hun moeder in dezelfde 
populatie kunnen verblijven. Tijdens deze periode vormen ze vaak onafhankelijke sociale 
banden. Na zo'n 10 tot 14 maanden van nauwe banden met de moeder en haar sociale groep 
ervaren de kittens het 'sociale spenen van de groep'. (7) 
 

5.1.2. Jagen en prooivangstgedrag 
Het doel van jagen en het verband met voedsel wordt tot stand gebracht op jonge leeftijd. De rol 
van de moeder hierbij is deels die van voorbeeld en deels die van begeleider, waarbij ze een 
bepaalde situatie creëert waarvan de kittens kunnen leren, maar waarbij ze zelf niet 

                                                 
2) Agonistisch gedrag: d.w.z. gedrag wat voorkomt bij conflicten zoals agressie en angst 
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noodzakelijkerwijs het te leren gedrag voordoet. Echter wanneer de kittens de prooi niet 
aanvallen start ze zelf een aanval. (4) 
Onder natuurlijke omstandigheden introduceren moederpoezen prooi langzaam bij hun kittens, 
waarbij ze hen verschillende situaties presenteren om hun jachtvaardigheden te uiten. Eerst 
brengt de moeder dode prooi, later levende prooi naar het nest, waarbij ze de kittens alleen 
onderbreekt wanner zij de controle over de situatie verliezen. Meer dan het leren van het 
vangen van een prooi creëert de moeder situaties, waarin de eigen reacties van de kittens leiden 
tot het leren van gedrag dat nodig is om de kans op overleven en voortplanting te vergroten. Ook 
hierbij neemt de rol van de moeder af met het toenemen van de vaardigheden van de kittens.  
Kittens tonen meer jachtgedrag in aanwezigheid van hun moeder en het gedrag van de moeder 
zorgt ervoor dat de kittens interacties aangaan met de prooi. Als het levende prooi betreft 
volgen de kittens hun moeder in de prooikeuze. Kuo (1930) vond dat kittens meestal ratten 
doodden van dezelfde stam als de ratten, die ze door hun moeder hadden zien doden. (10) 
 

5.1.3. Leren in het algemeen 
Uit laboratoriumstudies blijkt dat katten uitstekend sociaal kunnen leren. Wanneer kittens hun 
moeder een operante respons (op een hendel drukken om voer te verkrijgen) zien uitvoeren 
leren zij deze taak snel zelf, terwijl kittens, die de taak zelf door trial-and-error moeten leren, dit 
nooit voor elkaar krijgen. Zo'n groot verschil in leersnelheid zou waarschijnlijk niet gevonden 
worden als het om meer ecologisch relevante motorische gedragingen zou gaan, maar het lijkt 
erop dat de mogelijkheid om volwassen katten te observeren het leren door kittens stimuleert. 
Kittens, die hun eigen moeder deze taak zien uitvoeren leren sneller dan kittens, die een 
vreemde poes de taak zien uitvoeren, wat met name blijkt uit het aantal sessies dat een kitten 
nodig heeft om een taak succesvol uit te gaan voeren. Dit suggereert dat sociaal leren 
vergemakkelijkt wordt wanneer de geobserveerde kat bekender is voor de observerende kat. (4, 
8, 10) 
De relevantie van de moeder bij het leren door jonge kittens wordt ook gedemonstreerd door 
het feit dat ze sneller op mensen gesocialiseerd worden als de moederpoes aanwezig en kalm is 
dan bij afwezigheid van de moederpoes. (8) 
 

5.1.4. Vervanging van nestgenoten 
De moederpoes kan een vervangende bron van sociale ervaringen zijn voor een enkel kitten, dat 
zonder nestgenoten opgroeit. Ze speelt zelf veel meer wanneer ze maar één kitten heeft dan 
wanneer ze tenminste twee kittens heeft, die met elkaar spelen. Ze gedraagt zich dan als 
vervanger van een nestgenoot. 
Een solitair kitten moet zijn sociaal spel op de moederpoes richten en omdat de moederpoes 
waarschijnlijk meer dan een nestgenoot afwezig zal zijn van het nest is het niet verbazend dat 
een solitair kitten relatief weinig sociaal spelgedrag kan uitvoeren. Deels wordt dit 
gecompenseerd door spel met de moederpoes uit te lokken en de moederpoes reageert hierop 
door zelf ook spelgedragspatronen te vertonen. Dit duurt totdat het kitten ongeveer 2 maanden 
oud is. Dan begint de moeder namelijk agressief te reageren op speluitnodigingen van het kitten.  
Er is geen bewijs dat de moeder zich 'realiseert' dat ze met een enkel kitten moet spelen, omdat 
het anders geen sociaal spel kan uitvoeren. Het is het kitten, niet de moeder, dat elke spelsessie 
start en de moeder zou simpelweg kunnen reageren op specifieke signalen, die normaal alleen 
gericht zouden zijn op nestgenoten. (4, 10) 
 

5.1.5 Verwaarlozing en mishandeling van kittens door de moederpoes 
Zonder goede moederzorg kunnen kittens overlijden. Poezen, die hun kittens verwaarlozen, zijn 
vaak extreem sterk mens-geörienteerd en kunnen zo gericht zijn op aandacht van de mens dat zij 
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hun kittens verwaarlozen. Soms betreft het een enkel kitten dat te koud is, te langzaam beweegt 
of geen geluid maakt. Pathologie op verwaarloosde kittens toont meestal dat ze een lege maag 
en volle blaas hebben, wat suggereert dat de moederpoes hen niet gevoed heeft en de 
eliminatie niet gestimuleerd heeft door anogenitaal likken. Van de kittens, die in de neonatale 
periode sterven is 8 tot 19% toe te schrijven aan verwaarlozing door de moederpoes. (2) 
In zeldzame gevallen kunnen moederpoezen kittens mishandelen. Tabor (1997) beschrijft een 
geval, waarbij het kleinste kitten uit een nest tegen speenleeftijd overdreven door de moeder 
gewassen werd en steeds ruiger door haar behandeld werd, terwijl ze dit gedrag niet naar de 
andere kittens toonde. Het betreffende kitten werd angstiger door het gedrag van de moeder en 
ging anders (defensief) reageren op de andere kittens, waardoor het ook meer aangevallen werd 
door de andere kittens. Dit soort vroeg geleerd angstig gedrag kan op latere leeftijd moeilijk te 
doorbreken zijn. (2, 9) 
 

5.2  De rol van de nestgenoten bij de ontwikkeling van sociaal gedrag 
 

5.2.1 Jachtvaardigheid 
De aanwezigheid van nestgenoten stimuleert interactie met prooi. Nog niet gespeende kittens 
zijn meer geneigd naar een prooi te kijken als hun nestgenoten dat ook doen. Sociale ervaring 
met nestgenoten is daarom een factor, die gedragsontwikkeling beïnvloedt. (10) 
 

5.2.2 Spelgedrag 
Functies van spel 
Hoewel er veel speculatie is over de functies van spelgedrag bij katten is er weinig bewijs dat de 
theorieën kan onderbouwen. De onderliggende gedachte is dat spel jonge dieren op latere 
leeftijd voordeel biedt, hoewel sommige auteurs dit in twijfel trekken, met als argument dat het 
voordeel direct optreedt en dat dit niet waarneembaar hoeft te zijn op latere leeftijd. De 
voorgestelde functies van spel kunnen in drie groepen uiteengezet worden: motorische training, 
cognitieve training en socialisatie. (4) 
Het meeste onderzoek is gericht op de eerste groep en dan met name op de invloed van spel op 
jachtvaardigheid. Zelfs als de primaire functie van spel niet het aanleren van jachttechnieken is, 
dan is te verwachten dat jachtpatronen gebruikt worden, omdat zij al deel uitmaken van het 
repertoire van de kat en met wat aanpassingen ook gebruikt kunnen worden voor het 
vergemakkelijken van kat-kat interacties. (4) 
Minder aandacht is besteed aan de mogelijke rol van spel bij het ontwikkelen van cognitieve 
vaardigheden, die later gebruikt kunnen worden als component van sociaal gedrag. Aangezien 
pas  relatief recent de complexiteit van de volwassen kattenwereld ontdekt is, is dit niet zo 
vreemd. Toch suggereert de scheiding van sociaal spel in agressieve en jachtgerelateerde 
componenten, waarschijnlijk onder invloed van gescheiden motivationele systemen, dat dit soort 
spel andere functies dan het verfijnen van jachtvaardigheid kan hebben. Het zoeken naar 
verbanden tussen sociaal spel en sociaal gedrag op volwassen leeftijd is een fascinerend nog niet 
ontgonnen onderzoeksgebied. (4) 
Tenslotte is West (1979) van mening dat het mogelijk is dat we te ver naar de toekomst kijken 
voor het vinden van een functie van sociaal spel. Het zou simpelweg zo kunnen zijn dat dit soort 
spel de kittens bij elkaar houdt op het moment dat elk kitten makkelijk gevonden moet kunnen 
worden door zijn moeder voor het zogen en dat een geïsoleerd kitten daarnaast een makkelijke 
prooi voor een roofdier zou zijn. De metabole kosten van spel zijn niet zo hoog: een kitten dat 9% 
van de dag spelend doorbrengt verhoogt zijn energieverbruik met zo'n 4%. (4) 
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Sociaal spel 
Het doel van sociaal spel lijkt fysiek contact tussen de kittens te zijn. Omdat verscheidene van de 
gedragspatronen lijken op die van volwassen katten tijdens gevechten is het goed in overweging 
te nemen waardoor het bij kittens niet ontaardt in echte agonistische interacties. Een simpel 
antwoord zou zijn dat het soms wel gebeurt en dit met name optreedt wanneer de kittens wat 
ouder worden en wanneer elementen van seksueel gedrag toegevoegd worden aan het 
repertoire van mannelijke kittens. Toch lijken de meeste interacties vriendelijk en de observatie 
dat ieder kitten van rol verandert (agressor en doelwit) is een indicatie dat er weinig echte 
agressie bij betrokken is. (4) 
 
Van geboorte tot de vierde maand bestaat de omgeving uit een relatief beperkt gebied, omdat in 
ieder geval in eerste instantie de motoriek nog onvoldoende is om ver van het nest te gaan en ze 
hun moeder nog nodig hebben voor hun voedselvoorziening. Daarom zijn er veel nestgenoten 
beschikbaar voor sociaal spel. De vierde maand is de tijd waarin bij wilde katten de moeders hun 
kittens vaak verlaten en tegelijkertijd is er bij de kittens een verhoogde neiging om de omgeving 
te verkennen en is er sprake van duidelijk object-spel, zelfs bij kittens die nog steeds bij hun 
moeder gehuisvest zijn. (4) 
 
Sociaal spel ontwikkelt zich vanaf 4 weken leeftijd. In de vijfde en zesde week beginnen kittens 
zich te verstoppen, terwijl ze op een ander kitten afgaan. In de zevende week is dit geïntegreerd 
in speelse sociale interactie. (6, 10) 
Rond 7 weken leeftijd wordt ook het staart-spel gezien. Volgens Tabor zou het kunnen zijn dat 
het staart-volgen iets met hiërarchie te maken heeft, omdat sommige kitten meer staart-volger 
zijn en andere meer gevolgd worden. (9) 
Sociaal spel omvat worstelen, rollen en elkaar bijten. Jachtgedrag kan een onderdeel van het 
sociale spel worden in de derde maand en agonistisch sociaal gedrag begint dan ook op te 
treden. Spel tussen oudere kittens kan serieuzer en intenser worden met de tijd.  Sociaal spel kan 
soms escaleren in serieuze incidenten, met name gedurende de derde maand. Object- en 
coördinatie-spel stijgt sterk vanaf 7 tot 8 weken en heeft een piek rond de achttien weken, 
waarna het afneemt. Sociaal spel daarentegen kan in sterke mate doorgaan tot zo'n 12 tot 14 
weken leeftijd, waarna het afneemt. Object-spel kan zowel solitair als sociaal zijn. (6, 10) 
 

Tijdens de eerste 3 weken van sociaal spel spelen de kittens vaak met 3 of meer kittens tegelijk, 
maar rond de negende week spelen de meeste kittens in paren. De piek van het sociale spel is 
vrij breed, van 9 tot 14 weken leeftijd. Vanaf 16 weken kan de hoeveelheid object-spel het 
sociale spel overtreffen, waarbij het 'karakter' van het kitten en de omgevingsfactoren invloed 
lijken te hebben. Deze overgang lijkt parallel te lopen met veranderingen in andere typen sociaal 
gedrag. Kittens benaderen elkaar bijvoorbeeld meer, raken elkaars neusje meer aan en zijn vaker 
in contact met elkaar in week 10-14 dan in week 18-21, maar in de laatste periode kunnen ze 
echt agressief naar elkaar zijn in tegenstelling tot de spel-agressie eerder. (4) 
Er lijkt ook een subtielere verandering in de kwaliteit van het spel op te treden aan het eind van 
de tweede maand, wanneer normaal gesproken het speenproces voltooid is. Caro (1981) vond 
bij vergelijking van verschillende nesten dat sommige patronen, zoals aanvallen, slaan en bijten, 
als groep gezien konden worden en dat ze een positieve associatie hebben met de elementen 
van het zich ontwikkelende jachtgedrag, terwijl andere patronen, zoals de gebogen rug van de 
horizontale sprong en zij-pas, de verticale houding en het najagen, steeds meer gedissocieerd 
worden van de jachtgedragsystemen. Dit zou erop kunnen wijzen dat sociaal spel wanneer het 
voor het eerst verschijnt een enkel motivationeel systeem heeft, maar naarmate het kitten zich 
ontwikkelt lijken bepaalde componenten door verschillende systemen te worden opgewekt, 
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waarvan de een verbonden is aan jachtgedrag en het andere aan agonistisch sociaal gedrag. Er 
zijn natuurlijk andere verklaringen te geven voor sommige veranderingen. (4) 
 

Al het bovenvermelde veronderstelt de aanwezigheid van minstens twee kittens in het nest. 
Soms wordt er maar één kitten geboren of sterven kittens door een ziekte. Sociaal spel bij nesten 
van maar één kitten is bestudeerd door Mendl (1988). Opvallend was dat dit soort kittens niet 
meer object-spel of op zichzelf gericht spel vertoonden. Dit wijst op afzonderlijke motivaties voor 
sociaal en object-spel, hoewel de motorische patronen elkaar overlappen. Deze conclusie wordt 
ook gesteund door de leeftijd waarop elk van deze speltypen het meest intens is.  
Ook het type spel bij solitaire kittens is anders. Het kitten kan meestal de moeder besluipen en 
naar haar staart slaan, maar ze is minder toeschietelijk als het om meer intense patronen gaat, 
zoals worstelen en elkaar najagen. Als, zoals gesuggereerd wordt, de activiteiten waarbij fysiek 
contact betrokken is het doel zijn van sociaal spel dan kan de kwaliteit van dit soort spel bij 
enkele kittens minder zijn. De lange termijn-consequenties hiervan voor het solitaire kitten, met 
name voor wat betreft het sociale gedrag op volwassen leeftijd, zijn onbekend. (4) 
 

Sekseverschillen bij spelontwikkeling 
Sociale relaties tussen nestgenoten ontwikkelen zich in de eerste 2 maanden. Deze relaties 
worden beïnvloed door voedingsomstandigheden. Goed doorvoede vrouwelijke en mannelijke 
kittens hebben hetzelfde gewicht en gedrag tot ongeveer 8 weken leeftijd. Daarna worden de 
katers groter. Volgens Barrett & Bateson (1978) verschijnen sekseverschillen bij sociaal spel 
tussen 12 en 16 weken, hoewel sommige andere bronnen spreken over 19 weken leeftijd. (4, 7) 
Daarna begint het seksuele gedrag zich bij de katers te ontwikkelen en gaan ze snuffelen aan het 
anogenitale gebied van poezen, proberen de nekgreep en het bestijgen. Poezen reageren vaak 
agressief op deze interacties totdat ze een leeftijd van 23 weken hebben bereikt. 
Sekseverschillen in object-spel zijn veel eerder te zien. Vanaf de zevende week begint de 
hoeveelheid objectspel bij katertjes te stijgen tot ongeveer tweemaal zoveel als uitgevoerd door 
de poesjes. Dit komt niet door motorische ontwikkeling, want poesjes zijn in dit stadium juist 
actiever dan katertjes. De toename in object-spel is met name duidelijk bij nesten met maar één 
kitten, omdat bij gemixte nestjes de poesjes bijna net zo intensief spelen als de katertjes. Een 
gelijk masculien effect is zichtbaar bij sociaal spel tussen de 12 en 16 weken, waarbij kittens uit 
poezen-nestjes iets minder agressief spelen dan kater- of gemixte nestjes. (4) 
Poezen die met katers spelen worden mannelijker in hun spelgedrag dan poezen die met poezen 
spelen. Of deze factor later invloed heeft op agressief spelgedrag bij poezen, die alleen met 
katers zijn opgegroeid is niet onderzocht. (7) 
 

Spelsignalen en communcatiepatronen 
Op 7 weken leeftijd kunnen kittens hun oren goed vouwen, maar over het algemeen worden nog 
geen agressieve oorsignalen gegeven tijdens het spelen. Hoewel er nog geen duidelijke 
agressieve signalen te zien zijn, zijn er rond speenleeftijd wel verschillen in gewicht en 
zelfvertrouwen tussen de kittens en ontwikkelt zich volgens Tabor’s observatie mogelijk een 
nest-hiërarchie. Soms kan nerveus gedrag van kittens met een te laag gewicht agressieve reacties 
opwekken bij zwaardere kittens. (9) 
 
Er wordt wel gesuggereerd dat bepaalde signalen een teken zijn dat het om spel gaat en niet om 
een echt gevecht. Een ervan is het spelgezicht (een halfopen bek), dat vaak getoond wordt aan 
het begin van en tijdens interacties. Een ander is het geritualiseerde patroon van de interacties, 
waarbij deze altijd met een vaste intensiteit en op een stereotype wijze worden uitgevoerd wat 
het vertrouwen van de ontvanger vergroot. Signalen geproduceerd door de staart met een 
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bepaalde snelheid te bewegen zijn ook gesuggereerd als aanwijzing voor spel-intentie. Verder 
worden bepaalde gedragspatronen, die agressie bij volwassen katten aanduiden niet gezien in de 
context van spel, bijvoorbeeld de defensieve gebogen rug positie, die duidelijk afwijkend is van 
de gebogen rug posities (zij-pas en horizontale sprong) bij spel. (4) 
 
De communicatiepatronen voor het uitlokken van sociaal spel bij normale nesten zijn het 
onderwerp van diverse studies geweest. Acht kitten-spelhoudingen zijn geïdentificeerd : op de 
rug liggen, overstaan, zij-pas, aanvallen, verticale houding, achtervolging, horizontale sprong en 
confrontatie (West, 1974) (7) 
 

Kittens beginnen te spelen met nestgenoten wanneer hun sensorische en motorische functies 
voldoende ontwikkeld zijn en blijven veelvuldig interacties aangaan gedurende de volgende paar 
weken. Veel gedragspatronen lijken op die van het object-spel, aangepast aan het feit dat het 
een levend object betreft, terwijl andere gedragspatronen alleen gezien worden als component 
van sociaal spel. De gekromde rug bij de zij-pas en de horizontale sprong wordt bij sociale 
interacties van volwassen katten ook gezien. Veel componenten van het sociale spel worden 
eerst gezien als geïsoleerde op zichzelf gerichte patronen, vaak veelvuldig herhaald. In de vijfde 
of zesde week worden verschillende patroon-volgorden gezien en worden deze ook voor het 
eerst gericht op andere kittens. Complexe volgorden ontwikkelen zich snel, maar de verticale 
houding  en confrontatie worden pas een aantal weken later als gebruikelijk onderdeel van de 
patroonvolgorden gezien. (4) 
 
De meest gebruikelijke communicatiepatronen voor het starten van sociaal spel zijn aanvallen 
(39%), op de rug liggen (14%) en overstaan (16%). Deze patronen zijn in 90% van de gevallen 
voldoende voor het uitlokken van een respons van een ander kitten en worden op 6 en 12 weken 
in dezelfde verhouding vertoond. Twee patronen, die in verloop van tijd veranderen in 
frequentie zijn verticale houding (8% op 6 weken en 24% op 12 weken) en zij-pas (20% op 6 
weken en 3% op 12 weken). Zij-pas is in 75% van de gevallen voldoende om een respons uit te 
lokken, dus het is mogelijk dat de kittens tussen 6 en 12 weken leren dit gedrag te vermijden aan 
het begin van een interactie, omdat ze meer succes hebben bij het uitlokken van een respons als 
ze de andere patronen gebruiken. Verder valt op dat wanneer het spel gestart word met een zij-
pas het reagerende kitten ook een zij-pas uitvoert enzovoort. Bij de andere gebruikelijke 
startpatronen is er juist sprake van afwisseling van gedragspatronen, waardoor de rol van de 
kittens steeds omgedraaid wordt en ze beurtelings de starter en de ontvanger zijn. Spel word 
met name door twee gedragspatronen beëindigd: achtervolging en verticale sprong. (4) 
 
Kittens kunnen hard met elkaar spelen (met tanden en nagels), maar leren al snel wanneer ze 
pijn veroorzaken. Op 4 weken leeftijd is het bijten nog niet pijnlijk, daarna vaak wel. Ook het 
krabben met de nagels wordt in de vijfde week meer effectief. Het gebeten kitten zal het spel 
stoppen of defensief reageren, waardoor inhibitie van hard bijten en krabben optreedt. (1, 6)  
 

5.2.3 Wederzijds verzorgend gedrag 
Het elkaar likken als sociaal gedrag heeft een piek tussen de 5 weken en 4 maanden leeftijd. 
Daarna neemt de frequentie van het elkaar likken af. (2) 
 

5.2.4 Onthouding van sociale contacten 
Sociaal en spelgedrag wordt beïnvloed door sociale contacten met de moeder en nestgenoten. 
Sociale ervaringen met nestgenoten lijken op zijn minst een bevorderlijke werking te hebben bij 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden op latere leeftijd. Baerends-van Roon en Baerends 
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(1979) hebben gesuggereerd dat handmatig opvoeden een beschadigend effect heeft op sociaal 
gedrag op latere leeftijd, zelfs wanneer het kitten de eerste zeven weken door de moeder (maar 
zonder nestgenoten) is opgevoed. Onthouding van interactie met nestgenoten resulteert in een 
kitten dat geen sociale communicatie-vaardigheden leert en overdreven responsen heeft op 
spelobjecten en bij sociaal spel. Kittens, die onder kunstmatige omstandigheden zijn 
grootgebracht zonder de aanwezigheid van nestgenoten op jonge leeftijd vormen uiteindelijk 
wel sociale banden, maar zijn meestal langzamer in het leren van sociale vaardigheden dan 
'normaal' opgevoede kittens (met nestgenoten). (2, 4, 10) 
  
Met name tussen de 2 en 4 weken leeftijd is contact met nestgenoten belangrijk om de kittens te 
doen kalmeren in een vreemde omgeving. Kittens tussen de 3 en 7 weken leeftijd, die zonder 
nestgenoten zijn opgegroeid, komen eerder uit nestboxen en lijken weinig angst te tonen, 
wanneer zij alleen gelaten worden. Twee kittens, die door hun moeder alleen gelaten worden, 
tonen geen angst wanneer ze samen zijn, maar wanneer ze van elkaar gescheiden worden, lijken 
ze angstiger dan een alleen opgegroeid kitten dat alleen gelaten wordt. De meeste variatie in 
individueel gedrag is waarschijnlijk niet toe te schrijven aan verschillen in nestsamenstelling. (2, 
7) 
 

5.3  De rol van andere katten bij de ontwikkeling van sociaal gedrag 
 

Natuurlijke omstandigheden 
De sociale organisatie bij de kat toont veel variatie. Poezen kunnen in kleine groepen of alleen 
leven. Kittens van diverse poezen kunnen in één nest opgevoed worden en worden gemixt, 
waarbij poezen ook andere dan hun eigen kittens moederzorg bieden. Zij kauwen bijvoorbeeld 
de navelstreng door, zogen kittens en dragen hen naar nieuwe nestplaatsen. (10) 
Onder (semi-) natuurlijke omstandigheden vormen katten sterke sociale relaties met bekende 
individuen, meestal naaste verwanten. Vanaf vroege leeftijd wordt de moeder herkend en 
geprefereerd boven onbekende poezen. De kittens herkennen ook andere volwassen katten in 
hun eigen groep en accepteren zorg van hen. Bij groepen wilde katten en in grote 
buitenverblijven gehouden katten, mogen de kittens vaak drinken bij andere poezen dan hun 
moeder. Sociale relaties, zoals beschreven, die sterk op familiariteit berusten, worden bij 
huiskatten met name gevormd in de eerste 2 maanden na geboorte. (10) 
 
Rol van andere katten bij leerprocessen 
Kittens leren door trial-and-error ervaring en door het observeren van andere katten. De rol van 
vroege sociale blootstelling bij leren is ook gesuggereerd door experimentele resultaten 
afkomstig van doolhof oplossingstesten (Hebb-Wiliams gesloten veldtest). Straatkatten bereiken 
veel hogere scores dan huiskatten, maar ze maken ook meer fouten. (7) 
Jonge katten zijn goed aangepast om te leren van hun moeder en tonen grote interesse in en 
mogelijkheid tot het leren van andere katten. Dit leren door observatie van ervaringen van 
soortgenoten wordt bij veel diersoorten gezien en wordt 'sociaal leren' genoemd. Het 
observeren van een andere kat, die een respons aanleert is belangrijk en heeft beter effect dan 
het observeren van een al aangeleerde respons. (10) 
Hoewel het grootste deel van het sociale leren afkomstig is van de moeder en surrogaat-
moeders van een opgroeiend kitten en juveniel, lijken katers ook een rol te hebben. Er is 
geobserveerd dat volwassen katers een voorpoot gebruiken om intensief worstelende juvenielen 
uit elkaar te halen zonder hierbij zelf agressie te tonen, dat ze kittens likken, zich rondom 
verlaten kittens in een kolonie opkrullen en kittens verdedigen. 
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Sociaal leren in kittens, juvenielen en volwassen katten is een gebied dat helaas weinig aandacht 
heeft gekregen. Volwassen katten die kittens en juvenielen de juiste sociale vaardigheden en 
juiste jachttechnieken aanleren kunnen essentieel zijn voor de ontwikkeling van gedragsmatig-
gezien functionele kolonies met individuele leden, die sociaal en vriendelijk zijn in plaats van 
agressief. (8) 
 
Kittenparty’s 
Een tegenwoordig gebruikelijke methode om kittens na de scheiding van de moeder nog met 
andere katten in contact te laten komen, is door het organiseren van kittenparty’s. Een probleem 
bij kittenparty’s is dat kittens nog niet alle vaccinaties gehad hebben, maar toch juist in die 
bewuste socialisatieperiode naar de kittenparty zouden moeten gaan om het effect zo sterk 
mogelijk te maken (nieuwsgierigheid overstijgt angst). Kittens, die door een dierenarts gezond 
verklaard zijn en vrij van parasieten, minstens veertien dagen eerder gevaccineerd zijn en ook 
tijdig de vervolgvaccinatie krijgen, kunnen baat hebben bij een kittenparty met leeftijdsgenootjes 
ten opzichte van het minimale gezondheidsrisico. Dit is waarschijnlijk minder riskant dan 
bijvoorbeeld buiten lopen. Verdere voorzorgsmaatregelen kunnen bestaan uit de eis dat een 
kitten al voldoende lang bij een eigenaar in huis is in verband met de incubatietijd van 
veelvoorkomende infectieziekten. (6)  
In Australië is het gebruikelijk geen kittens die ouder dan 12-14 weken zijn te laten deelnemen 
aan een kittenparty, omdat ze eerder leren hoe te vechten dan te spelen, tenzij de klassen heel 
goed gecontroleerd worden. In de UK is resistentie tegen de gedachte van kittenparty’s, omdat 
de socialisatieperiode van 2 tot 7 weken loopt en er dus beperkt nut zou zijn van deze manier 
van sociale interactie op latere leeftijd. Daarom worden daar soms ook in plaats van het 
langskomen met kitten, informatie-avonden zonder kitten georganiseerd. (3) 
 
Katten, die vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 7 maanden afgezonderd van soortgenoten 
hebben geleefd accepteren de introductie van een nieuwe kat maar heel langzaam. (7) 
 
5.4  Samenvatting gedragsontwikkeling t.ov. katten 
Sociaal contact met de moeder de eerste vier weken is essentieel voor een normale emotionele 
ontwikkeling van kittens. De moederpoes heeft invloed op de voedselkeuze, het jachtgedrag en 
andere leerprocessen van haar kittens. Hierbij speelt sociaal leren een belangrijke rol. Ook 
worden kittens sneller op mensen gesocialiseerd wanneer de moederpoes aanwezig en kalm is. 
Bij wilde katten verlaten moederpoezen hun kittens vaak in de vierde maand.  
Handmatig opvoeden van kittens zou een beschadigend effect kunnen hebben op sociaal gedrag, 
zelfs als het kitten de eerste zeven weken door de moeder is opgevoed, maar zonder 
nestgenoten.  
Sociale relaties tussen nestgenoten ontwikkelen zich in de eerste twee maanden. Het elkaar 
likken als sociaal gedrag heeft een piek tussen de 5 weken en 4 maanden leeftijd. Nestgenoten 
hebben invloed op een kitten bij het zogen, jachtvaardigheden en sociaal spel. Sociaal spel 
ontwikkelt zich vanaf vier weken leeftijd, maar pas vanaf de zevende week is dit volledig 
geïntegreerd in speelse sociale interactie. Jachtgedrag kan een onderdeel van sociaal spel 
worden  aan het eind van de tweede maand en agonistisch sociaal gedrag (d.w.z. gedrag wat 
voorkomt bij conflicten zoals agressie en angst) begint dan ook op te treden.  
De kittens spelen eerst in groepjes, maar rond de negende week spelen ze met name in paren. 
Het sociaal spel heeft een piek tussen de 9 en 14 weken en vanaf 8 weken wordt een scheiding in 
jachtgedragspatronen en agonistisch sociaal gedrag gezien. Sekseverschillen in het spel gaan 
optreden vanaf 12 tot 16 weken, doordat elementen van seksueel gedrag aan het repertoire van 
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katers wordt toegevoegd. Spel tussen poezen is iets minder agressief dan spel tussen katers en 
bij gemixte nesten.  
Ook andere katten kunnen invloed hebben op kittens. In kattengroepen kunnen moederpoezen 
elkaars kittens moederzorg bieden. Sociale relaties, die sterk op familiariteit berusten, worden bij 
huiskatten met name gevormd in de eerste twee maanden na geboorte. Kittens leren door trial-
and-error ervaring en door sociaal leren van andere katten. Soms kunnen ook katers hierbij een 
rol hebben. Sociaal leren bij kittens, juvenielen en volwassen katten is een gebied dat helaas nog 
vrij weinig aandacht heeft gekregen. Volwassen katten die kittens en juvenielen de juiste sociale 
vaardigheden en jachttechnieken aanleren kunnen essentieel zijn voor de ontwikkeling van 
gedragsmatig-gezien functionele kolonies met individuele leden, die sociaal en vriendelijk zijn in 
plaats van agressief. 
Onthouding van sociale contacten met moeder en nestgenoten leidt tot een kitten dat geen 
sociale vaardigheden leert en overdreven reageert op spelobjecten en bij sociaal spel. Katten, die 
vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 7 maanden afgezonderd van soortgenoten hebben geleefd 
accepteren de introductie van een nieuwe kat heel langzaam. Ook de situatie waar een kat bij de 
nieuwe eigenaar terechtkomt heeft  invloed op de beslissing wanneer het kitten van de moeder 
te scheiden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om op te merken dat het absoluut niet noodzakelijk is 
dat kittens gedurende de socialisatieperiode bij hun uiteindelijke, blijvende eigenaar zijn; waar 
het om gaat is dat ze gedurende deze periode contact hebben met andere katten en door 
mensen opgepakt en geaaid worden. 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 de socialisatieperiode te 
verwarren met de leeftijd waarop kittens moeten worden geadopteerd. Het geeft echter wel de 
belangrijke rol aan van de fokker/ eigenaar van de moederpoes. 
Om ervoor te zorgen dat intraspecifieke socialisatie van een kitten goed verloopt moet ook na 
verhuizing naar een nieuwe eigenaar de socialisatie op soortgenoten doorgaan. Hierbij kan 
gedacht worden aan een al in huis aanwezige, goed op katten gesocialiseerde, kat of 
kittenparty’s. De laatste zijn niet onbetwist. In Australië worden kittens van 12-14 weken leeftijd 
niet toegelaten, omdat ze dan eerder leren hoe te vechten dan te spelen tenzij de klassen heel 
goed gecontroleerd worden. Er is in de UK resistentie, omdat de socialisatieperiode van 2 tot 7 
weken loopt en er beperkt nut zou zijn van deze manier van sociale interactie op latere leeftijd.   
 

5.5  Deelconclusie op basis van de gedragsontwikkeling van het kitten ten opzichte van 
andere katten 
Bij het aspect van socialisatie op katten is er geen eenduidige leeftijd te noemen als optimale 
scheidingsleeftijd. In het wild vindt de scheiding meestal pas op minimaal 16 weken plaats en 
afhankelijk van de situatie kunnen kittens nog langer bij hun moeder blijven. 
Concluderend zou gezegd kunnen worden dat er voor wat betreft ontwikkeling van sociaal 
gedrag naar katten voordelen zitten aan het bij de moeder en nestgenoten blijven tot een leeftijd 
van 9 tot 14 weken. Een reden om meer naar 9 weken te neigen zou zijn dat de 
vermijdingsrespons minder sterk ontwikkeld is dan op 14 weken, terwijl de piek in het spelgedrag 
waarschijnlijk net wel al bereikt wordt. Echter bekend is dat deze piek vrij breed is en er ook 
sprake is van individuele verschillen. De vraag is dus of kittens misschien meer baat zouden 
hebben bij een iets langere periode samen met nestgenoten en moeder ten opzichte van het 
voordeel van een lagere vermijdingsrespons bij overgang naar de nieuwe behuizing.  
Om ervoor te zorgen dat de intraspecifieke socialisatie van een kitten goed verloopt, moet ook 
na verhuizing naar een nieuwe eigenaar de socialisatie op soortgenoten doorgaan. Hierbij zou 
gedacht kunnen worden aan een al in het nieuwe huis aanwezige (goed op katten 
gesocialiseerde) kat of aan goed gecontroleerde kittenparty’s. 
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Meer onderzoek is nodig naar wanneer de intraspecifieke socialisatie precies plaatsvindt en 
welke specifieke vroege ervaringen noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het makkelijk 
opnemen cq. opgenomen worden in een groep, sociale banden en lage agressie-incidentie. Dit 
kan het vormen van sociaal stabiele kattengroepen vergemakkelijken. 
 
 
Gebruikte literatuur deel gedragsontwikkeling ten opzichte van katten: 
 
 
1. Baerends-van Roon & Baerends; The Morphogenesis of the Behaviour of the Domestic Cat: 

with a special emphasis on the development of prey-catching (page 29) (1979) 
2. Beaver; Feline Behavior. A Guide for Veterinarians (chapter 4, 6, 10) (2003) 
3. Bowen & Heath - Behaviour Problems in Small Animals. Practical Advice for the Veterinary 

Team (chapter 2) (2005) 
4. Bradshaw - The Behaviour of the Domestic Cat (chapter 4, 10) (1992) 
5. Budianski - Het Karakter van Katten (hoofdstuk 6) (2002) 
6. Landsberg, Hunthausen & Ackerman - Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat 

(chapter 2, 3, 20) (1997) 
7. Overall - Cinical Behavioral Medicine for Small Animals (chapter 4) (1997) 
8. Rochlitz (ed.) - The Welfare of Cats (chapter 1) (2005) 
9. Tabor - Understanding Cat Behavior (chapter 6, 7) (1997) 
10. Turner & Bateson - The Domestic Cat. The Biology of its Behaviour (chapter II) (2000) 
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6. De gedragsontwikkeling ten opzichte van mensen 
Door drs. Y. Sweere 
 
Als katten als huisdieren worden gehouden zijn eigenschappen als vriendelijkheid, gehechtheid 
en sociaal gedrag ten opzichte van mensen zeer gewenst. Uit onderzoek zijn diverse factoren 
bekend die bepalend zijn voor deze eigenschappen, waaronder: 
 

1. de hoeveelheid en kwaliteit van de blootstelling aan mensen gedurende de 
socialisatieperiode 

2. latere ervaringen met mensen 
3. het temperament van de kat 
4. de genetische invloed van de vader 
 

De aanwezigheid van de moederpoes speelt ook een rol in het vroege contact met mensen. 
Daarnaast wordt er in de literatuur gesuggereerd dat het contact met andere kittens, en het 
speenproces, ook bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal gedrag ten opzichte van mensen. 
De rol van al deze factoren wordt hieronder toegelicht. 
 
 
6.1  Hoeveelheid en kwaliteit van de blootstelling aan mensen gedurende de 

socialisatieperiode 
De socialisatieperiode is een periode waarin het kitten gevoelig is voor het leren omgaan met 
nieuwe prikkels en waarin het sociale relaties vormt met de eigen soort maar ook met andere 
soorten, waaronder de mens. In de socialisatiefase is de neiging om nieuwsgierig om te gaan met 
nieuwe prikkels groot. Vanuit een evolutionair oogpunt heeft dit een duidelijke functie; als een 
dier openstaat om nieuwe prikkels te verkennen, vergroot hij daarmee zijn aanpassingsvermogen 
en de kans op overleven.  
 
Aanhalen gedurende de socialisatieperiode 
Het is belangrijk dat kittens gedurende de socialisatieperiode door mensen worden aangehaald. 
Uit onderzoek blijkt dat kittens die dagelijks worden aangehaald, eerder naar een persoon toe 
gaan die midden in een afgesloten ruimte op een stoel zit dan kittens die niet worden 
aangehaald, en dat ze daarnaast vaker contact zoeken met die persoon.  
 
Piekperiode voor socialisatie 
Daarnaast blijkt er sprake van een ontvankelijke periode (piekperiode) voor socialisatie bij 
katten;  kittens die worden aangehaald op een leeftijd van 2 tot 7 weken scoren hoger op een 
zogenaamde vasthoudtest, een maat voor gehechtheid, dan kittens die aangehaald worden op 
een leeftijd van 1 tot 5 weken of van 4 tot 8 weken.   
 
Duur van het aanhalen 
Ook de duur van het aanhalen speelt een rol in de gehechtheid naar mensen. Kittens die 40 
minuten worden aangehaald, kunnen significant langer vastgehouden worden door mensen dan 
kittens die slechts 15 minuten worden aangehaald, en komen ook sneller naar een persoon toe. 
Algemeen kan gezegd worden dat hoe meer het kitten wordt gehanteerd hoe vriendelijker het 
naar mensen zal zijn. Er schijnt echter een bovengrens te zijn van een uur per dag waarboven 
verdere hantering geen verdere effecten produceert. 
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Aantal personen die aanhalen  
Het aantal personen dat het kitten aait, is, daarnaast ook van belang. Kittens die door één 
persoon gedurende 40 minuten worden aangehaald, kunnen langer vastgehouden worden door 
de vertrouwde persoon dan door een ander. En kittens die door meerdere personen worden 
aangehaald vertonen minder angst voor vreemden dan kittens die door één persoon of door 
niemand worden aangehaald. De kittens die door één persoon worden aangehaald spelen echter 
vaker en vertonen meer sociaal gedrag, speciaal tegenover de persoon die het heeft aangehaald.  
 
Kwaliteit van socialisatie  
Ten slotte blijkt uit recent onderzoek dat kittens die een uitgebreide socialisatie hebben 
gekregen (oplopende hantering, contact met minimaal 4 verschillende mensen, contact met een 
vriendelijke hond en blootstelling aan huishoudelijke geluiden), op 1-jarige leeftijd minder angst 
voor mensen laten zien dan kittens die een standaard socialisatie hebben gekregen. 
 
Er zijn echter katten die ondanks een goede socialisatie toch angstig blijven naar mensen. 
Volgens de literatuur zou dit verklaard kunnen worden door genetische aanleg. Volgens sommige 
onderzoekers lijkt ongeveer 15% van de katten ongevoelig voor socialisatie met mensen. 
 
 
6.2  Latere ervaringen met mensen 
Katten kunnen ook na de socialisatieperiode leerervaringen op doen die invloed hebben op hun 
gedrag naar mensen. Als zij positieve ervaringen opdoen met mensen dan leren zij mensen te 
associëren met iets aangenaams. Als zij negatieve ervaringen opdoen dan leren zij mensen te 
zien als iets onaangenaams.  Laboratoriumkatten blijken bijvoorbeeld meer contact te maken 
met een onbekende persoon dan met een bekende. En katten die in een onderzoek waren 
geclassificeerd als ‘terughoudend’ (gebaseerd op de reactie naar de onderzoeker), bleken bij 
navraag bij de eigenaar negatieve ervaringen te hebben gehad met een vreemde. Het geven van 
voedsel kan overigens bevorderen dat er een relatie tussen katten en mensen ontstaat maar 
blijkt niet voldoende om deze te handhaven. Om een gevestigde relatie te versterken zijn ook 
andere vormen van contact nodig (knuffelen, spelen, praten). 
 
6.3 Temperament/persoonlijkheid van de kat 
Het gedrag naar mensen wordt tevens beïnvloed door individuele persoonlijkheidstypen. Zo 
blijken er stabiele individuele verschillen in ontsnappingspogingen wanneer katten door een 
onbekende persoon worden vastgehouden en geaaid, ongeacht of de katten vroeg zijn 
gehanteerd of niet. Verschillende onderzoekers identificeren drie persoonlijkheden: 

1. Sociaal/zelfverzekerd/gemakkelijk 
2. Schuw/nerveus/verlegen/timide 
3. Actief/agressief/prikkelbaar 

 
6.4  Vriendelijkheid van de vader / genen van de vader 
Ook de vriendelijkheid van de vader blijkt een belangrijke factor.  Uit onderzoek blijkt dat 1-jarige 
gesocialiseerde katten van een vriendelijke vader niet alleen vriendelijker naar onbekende 
mensen zijn maar ook minder ongemakkelijk wanneer ze worden benaderd en gehanteerd dan 
1-jarige gesocialiseerde katten van een angstige vader. Vriendelijkheid naar mensen lijkt dus op 
z’n minst ten dele verklaard door het vaderschap. 
 



43 

 

6.5 Aanwezigheid van de moederpoes gedurende het contact met mensen 
De moederpoes speelt mogelijk een faciliterende rol in het vroege contact met mensen. Kittens 
waarvan de moeder in een kooi aanwezig is in een kamer met een onbekende testpersoon 
komen namelijk op een jongere leeftijd de kamer binnen dan kittens die zonder hun moeder 
getest worden. Hoewel de kittens direct naar hun moeder toe gaan en niet naar de testpersoon, 
beginnen zij wel eerder de kamer en de testpersoon te verkennen. Als de moeder is 
gesocialiseerd op mensen, zou haar kalme aanwezigheid de angst bij het kitten kunnen 
verminderen (zijn vertrouwen vergroten), waardoor zij de verkenning van de omgeving en de 
testpersoon faciliteert.  
 
6.6 Contact met andere kittens 
Het contact met andere kittens speelt mogelijk een rol in het voorkomen van spelagressie gericht 
op mensen. Kittens starten sociale contacten met andere kittens en hun moeder rond een 
leeftijd van 4 weken. In deze sociale contacten spelen verschillende vormen van ‘spel’ een rol, 
waaronder sociaal spel. In het sociaal spel oefenen kittens hun prooivangstgedrag en leren zij 
hun spelreacties te matigen, dat wil zeggen het intrekken van hun klauwen en het inhiberen van 
hun beten. In de literatuur wordt gesuggereerd dat kittens die hun spelreacties niet leren 
matigen, later spelagressie kunnen vertonen gericht op mensen; het kitten speelt dan te ruw, 
gebruikt zijn klauwen en bijt ongecontroleerd.  Het sociaal spel start rond 4 weken, begint te 
pieken bij 9 weken en loopt tot 14 weken. Het is echter onduidelijk welke periode binnen die 4 
tot 14 weken relevant is voor het leren matigen van spelreacties. Aangezien op een leeftijd van 5 
weken het bijten pijnlijker wordt en het krabben effectiever, is het aannemelijk te 
veronderstellen dat het leren van fysieke pijngrenzen al vroeg in het sociaal spel start.    
 
6.7 Het speenproces 
Het speenproces ten slotte, speelt mogelijk een rol in het leren omgaan met frustratie en 
voorkomen van frustratie-gerelateerde agressie. Het speenproces is een proces waarin de 
ouderlijke investering daalt en de jongen zich snel richting onafhankelijkheid ontwikkelen. 
Gedurende deze periode wordt het kitten minder afhankelijk van moeders melk. Er wordt 
gesuggereerd dat het speenproces kittens leert om te gaan met frustratie omdat een kitten dat 
melk wil, op een gegeven moment wordt geweigerd, terwijl het daarvoor wel melk kreeg. Een 
niet doorlopen speenproces zou er toe kunnen leiden dat een kitten niet met deze frustratie 
leert omgaan waardoor het op latere leeftijd een predispositie heeft voor agressieproblematiek. 
Dit zou ook gelden voor flessenkittens, die door extra hantering wel mensgericht zijn, maar snel 
van stemming kunnen veranderen en reactief en agressief naar hun eigenaren kunnen reageren.  
Het leren omgaan met frustratie start waarschijnlijk rond de 5 weken als de moeder de kittens 
gaat vermijden, en/of de overgang naar vast voedsel wordt ingezet. De meeste bronnen melden 
dat het speenproces 7 a 8 weken na de geboorte is voltooid. Echter, niet alle moederpoezen 
ontzeggen kittens de toegang tot melk, dus niet alle kittens doorlopen automatisch dit 
speenproces. 
 
6.8  Samenvatting gedragsontwikkeling ten opzichte van mensen 
Eigenschappen als vriendelijkheid, gehechtheid en sociaal gedrag ten opzichte van mensen 
worden bepaald door zowel genetische factoren als omgevingsinvloeden. Willen eigenaren een 
kat die vriendelijk en sociaal gedrag vertoont naar mensen dan is het van belang dat de kat een 
vriendelijke vader heeft, er voldoende menselijk contact is geweest in de periode van 2 tot 7 
weken, de kat positieve ervaringen heeft opgedaan met mensen, en dat het een sociaal karakter 
heeft. Tijdens de socialisatie met mensen kan de aanwezigheid van een gesocialiseerde kalme 
moederpoes een faciliterende rol spelen. Daarnaast is het in de gedragsontwikkeling ten 
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opzichte van mensen mogelijk ook van belang dat er - tot een bepaalde leeftijd - sociaal contact 
is geweest met andere kittens en dat het speenproces is  doorlopen. 
 
6.9 Deelconclusie op basis van gedragsontwikkeling ten opzichte van mensen 
Op basis van het huidige onderzoek zou een kitten, als het van de 2e tot de 7e week een goede 
socialisatie heeft doorlopen, herplaatst kunnen worden op een leeftijd van 7 weken.  De meeste 
kittens hebben dan ook het speenproces bijna volledig doorlopen. Echter, gezien het mogelijke 
belang van sociaal spel in het leren van grenzen, verdient het waarschijnlijk de voorkeur om een 
kitten tot de aanvang van de sociaal spel-piek bij zijn nestgenoten te laten en dus niet voor 9 
weken te herplaatsen.   
 
 
Gebruikte literatuur deel gedragsontwikkeling ten opzichte van mensen: 
 
1. Behaviour problems in Small Animals – Practical Advice for the Veterinary Team – Jon Bowen 
& Sarah Heath (2005) 
2. Clinical Behavioral Medicine for Small Animals - K.L. Overall (1997) 
3. Feline Behavior. A Guide for Veterinarians - Bonnie V. Beaver (2003) 
4. Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat - G. Landsberg, W. Hunthausen, L. 
Ackerman (1997) 
5. The Domestic Cat - Turner & Bateson (2000) 
6. The Effects of Additional Socialisation for Kittens in a Rescue Centre on their Behaviour and 
Suitability as a Pet - Rachel Alison Casey and John William Stephen Bradshaw,  
Applied Animal Behaviour Science, 114, 196-205, (2008)  
7. The Morphogenesis of the Behaviour of the Domestic Cat - Baerends-van Roon, J.M. & G.P. 
Baerends (1979)  
8. The Welfare of Cats – Irene Rochlitz (2007) 
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7. Eindconclusie en aanbevelingen 
 

Nu alle verschillende thema’s besproken zijn, die wat ons betreft een rol zouden moeten spelen 
bij het bepalen van de optimale leeftijd om kittens van de moeder te scheiden, willen wij hier 
graag een eindconclusie neerleggen en aanbevelingen doen voor verder onderzoek. 
 

7.1  Eindconclusie discussiestuk 
 
7.1.1. Samenvatting deelconclusies 
 
Vanuit het aspect van immuniteit is het niet verstandig om kittens voor 10-11 weken leeftijd weg 
te halen uit de vertrouwde omgeving en milieu. Er van uitgaande dat deze dieren op 8-9 weken 
zijn gevaccineerd en op moment van overdracht gezond zijn (in ieder geval geen vieze 
ogen/neus, geen niesziekteverschijnselen en goede ontlasting) en een voldoende gewicht 
hebben. 
 
Vanuit het aspect van het spenen kan een kitten met 7 a 8 weken weg bij de moeder, omdat het 
dan zelfstandig kan eten, zich kan ontlasten en vast voedsel kan verteren. 
  
De gevoelige periode, samenvallend met de primaire socialisatieperiode, is essentieel in de 
ontwikkeling van kittens om sociale banden aan te gaan met katten en mensen. Het einde van de 
gevoelige periode wordt verondersteld rond 9 weken te zijn, waarin de angstrespons 
(vermijdingsrespons) de overhand neemt. Binnen die 9 weken ligt, naar waarschijnlijkheid, een 
piek van sensitiviteit waarin kittens optimaal geneigd zijn om nieuwsgierig sociaal contact aan te 
gaan. Tussen die piek en het einde van de gevoelige periode op 9 weken heeft een kitten een 
beter aanpassings- en herstelvermogen. Kijkend naar deze gevoeligheid zou een kitten voor een 
optimaal verloop voor 9 weken naar een nieuwe eigenaar moeten gaan.  
 
Vanuit het aspect van gedragsontwikkeling ten opzichte van mensen zou een kitten, als het van 
de 2e tot de 7e week een goede socialisatie met mensen heeft doorlopen, herplaatst kunnen 
worden op een leeftijd van 7 weken.  Echter, gezien het mogelijke belang van sociaal spel in het 
leren van grenzen, verdient het waarschijnlijk de voorkeur om een kitten tot de aanvang van de 
sociaal spel-piek bij zijn nestgenoten te laten en dus niet voor 9 weken te herplaatsen.   
 
Bij het aspect van socialisatie op katten is er geen eenduidige leeftijd te benoemen als optimale 
scheidingsleeftijd. In het wild vindt de scheiding meestal pas op minimaal 16 weken plaats en 
afhankelijk van de situatie kunnen kittens nog langer bij hun moeder blijven. Concluderend zou 
gezegd kunnen worden dat er voor wat betreft ontwikkeling van sociaal gedrag naar katten 
voordelen zitten aan het bij de moeder en nestgenoten blijven tot een leeftijd van 9 tot 14 
weken (piek van het sociaal spel). Een reden om meer naar 9 weken te neigen zou zijn dat de 
vermijdingsrespons minder sterk ontwikkeld is dan op 14 weken, terwijl de piek in het spelgedrag 
waarschijnlijk net wel al bereikt wordt. Echter bekend is dat deze piek vrij breed is en er ook 
sprake is van individuele verschillen. De vraag is dus of kittens misschien meer baat zouden 
hebben bij een iets langere periode samen met nestgenoten en moeder ten opzichte van het 
voordeel van een lagere vermijdingsrespons bij overgang naar de nieuwe behuizing. Om ervoor 
te zorgen dat de intraspecifieke socialisatie van een kitten goed verloopt, moet ook na verhuizing 
naar een nieuwe eigenaar de socialisatie op soortgenoten doorgaan. Hierbij zou gedacht kunnen 
worden aan een al in het nieuwe huis aanwezige (goed op katten gesocialiseerde) kat of aan 
goed gecontroleerde kittenparty’s. 
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7.1.2. Optimale leeftijd van scheiding kitten-moeder 
 
De huidige wettelijke minimumleeftijd van 7 weken is geen optimale leeftijd om een kitten te 
scheiden van de moeder en/of de nestgenoten. Dit heeft met name betrekking op een nog 
onvoldoende ontwikkelde eigen immuniteit tegen de meest voorkomende infectieuze ziekten bij 
katten en een nog onvoltooide gedragsontwikkeling.  
 
De optimale leeftijd houdt rekening met de individuele ontwikkeling van een kitten, zowel op 
lichamelijk als op gedragsgebied. Het is dus niet mogelijk om een altijd geldende optimale leeftijd 
aan te geven.  
 
Voor de normale ontwikkeling van een kitten zijn een aantal factoren van groot belang: 
 

- het kitten moet voor de leeftijd van 7 weken intensief contact hebben gehad met mensen 
(kinderen en andere diersoorten)  

- het kitten moet na 7 weken leeftijd ook voldoende contact met mensen (kinderen en 
ander diersoorten) houden (bij de fokker of elders) 

- het kitten moet het speenproces hebben doorlopen (7-8 weken) 
- het kitten moet voldoende immuniteit hebben opgebouwd en zijn gevaccineerd (1e 

vaccinatie is pas mogelijk op 8-9 weken) 
- het kitten moet de gelegenheid hebben gehad om sociaal gedrag naar andere katten te 

ontwikkelen. In de eerste 7-8 weken gebeurt dit door contact met de moeder en 
nestgenoten. In de periode van 9-12 weken door  contact te hebben met katten. De 
piekperiode van sociaal spel valt tussen 9 en 12 weken3. 

 
De  scheidingsleeftijd van 7 weken zou alleen geadviseerd moeten worden indien kittens de 
eerste 7 weken te weinig met mensen kennisgemaakt hebben. Door ze dan nog in de gevoelige 
periode te laten kennismaken met mensen, is de kans op gedragsproblemen later kleiner.  
 
In alle andere gevallen is het wenselijk om kittens langer dan 7 weken bij de nestgenoten te laten 
om voldoende gedragsontwikkeling te kunnen doorlopen, met name gericht op andere katten. 
Het gaat dan om de periode van 7 weken tot minimaal 9 weken (einde eerste socialisatieperiode) 
en afhankelijk van omstandigheden mogelijk langer, bijvoorbeeld 12 weken. 
 
Bijzondere omstandigheden 
Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, zoals zwerfkittens, kittens van ernstige zieke 
moederdieren of kittens in extreem slechte leefomstandigheden, waarbij het toch nodig is een 
kitten eerder dan op 7-9 weken weg te halen bij de moeder. Hetzelfde geldt voor moederloze 
kittens in deze leeftijd.  
 
In al deze gevallen is het heel belangrijk dat het kitten in contact komt/blijft met mensen en 
ander katten. Het meest ideale is een pleegmoeder, die het kitten opneemt in haar nest en voedt 
en opvoedt in een huiselijke omgeving. Als dat niet mogelijk is, is een pleegkat voor de 
opvoeding en handmatig voeden door de mens ook een goede optie. Het gaat hier echt om 
bijzondere omstandigheden waar bij de moeder blijven geen optie is.  
  

                                                 
3
 De piek van sociaal spel loopt tot 14 weken, echter vanaf 12 weken escaleert spel meer. 
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Situatie waarin het kitten terecht komt 
De optimale leeftijd hangt verder ook af van de situatie waarin het kitten terechtkomt. Indien het 
kitten, samen met een ander kitten geplaatst wordt of in een huis komt met andere sociale 
katten en dus sociale vaardigheden kan blijven oefenen, kan een kitten veilig zijn nest verlaten 
op 9-10 weken leeftijd. Dit kan de voorkeur hebben boven de leeftijd van 12 weken, aangezien 
het kitten nog niet ver over de gevoelige periode heen is, waarin angst geïnhibeerd is en het 
aanpassingsvermogen groter is.  
 
Stabiliteit van het kitten 
Hoe stabieler het kitten van aard is, hoe minder moeite het kitten zal hebben om zich aan te 
passen aan nieuwe omstandigheden, ook na de gevoelige periode (> 9 weken). Hoe angstiger van 
nature en hoe langer kittens in dezelfde omstandigheden verblijven, hoe minder ze zich kunnen 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zeker naarmate de leeftijd vordert. Het is belangrijk om 
op te merken dat de individuele variatie in de gevoelige periode groot is, en nog onbekend is in 
hoeverre er verschillen zijn tussen huiskatten en verschillende raskatten. Fokselectie kan ervoor 
hebben gezorgd dat de gevoelige perioden bij (bepaalde) raskittens verschoven zijn. 
 
Rol van de fokker 
De laatste belangrijke factor, die de optimale leeftijd beïnvloedt, is de rol van de fokker. Het 
aanbieden van voldoende omgevingsprikkels en contact met mensen zijn belangrijk voor een 
adequate ontwikkeling van het kitten.  Het, vanuit hygiëneoogpunt begrijpelijk, apart houden 
van moeder en kittens van andere katten en (vreemde) mensen, biedt geen optimale 
leefomgeving waardoor kans op gedragsproblemen groter is naarmate deze kittens na 9 weken 
(einde gevoelige periode) het nest verlaten. 
 
Een optimale leeftijd om een kitten te scheiden van de moeder en/of nestgenoten houdt rekening 
met de individuele ontwikkeling van een kitten. Door de verschillende factoren die een rol spelen 
verschilt deze optimale leeftijd per individu.  Indien een kitten opgroeit met moeder, nestgenoten 
en mensen kan de optimale leeftijd vanaf  9 weken zijn, afhankelijk van de mogelijkheid om 
contact te hebben met kittens/volwassen katten na verhuizing, de lichamelijke toestand, de eigen 
immuniteitsontwikkeling en het aanpassingsvermogen van het individu.  
 
7.2  Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Tijdens het schrijven van dit discussie stuk kwamen wij allerlei vragen tegen waarop nog geen 
antwoord kon worden gegeven op basis van het huidige beschikbare wetenschappelijke 
onderzoek. Wij vinden deze vragen dermate belangrijk dat we ze hier willen vermelden en willen 
aandringen op verder onderzoek hiernaar. 
 
Vragen rond immuniteit 
- Wat zijn de risico’s om kittens voor volledige inenting te scheiden van de moeder? Wanneer 

zijn deze risico’s aanvaardbaar? 
- Zijn er verschillen tussen raskittens en andere kittens als het gaat om de ontwikkeling van 

weerstand en aanleg voor ziekten? 
 
Vragen rond het speenproces 
- Hoe verloopt de speenperiode bij raskittens, met name de dip in groeisnelheid en 

enzymactiviteit? 
- Wat is de invloed van moeder, die kittens niet kan vermijden (door huishouding)? 
- Welke leeftijd is essentieel in de relatie tussen spenen en omgaan met frustratie? 
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Vragen rond ontwikkelstadia 
- Wanneer is de piek binnen de gevoelige periode (optimale sensitiviteit voordat angstinhibitie 

afneemt)? 
- Hoe verlopen de verschillende ontwikkelstadia inclusief de gevoelige periode bij raskittens? 
- Zorgt blootstelling aan nieuwe stimuli voor vorming van evenwichtiger karakter? 
 
Vragen rond de gedragsontwikkeling ten opzichte van katten 
- Wanneer vindt precies de intraspecifieke socialisatie plaats? 
- Wat is de rol van toenemende agonistische interacties aan het einde van het sociaal spel? 
- Welke specifieke vroege ervaringen zijn  noodzakelijk voor de ontwikkeling van het makkelijk 

opnemen cq. opgenomen worden in een groep, het aangaan van sociale banden en het 
handhaven van een lage agressie incidentie? 

- Hoe zit het precies met de sensitieve perioden en specifieke sociale leerprocessen bij de kat? 
 
Vragen rond gedragsontwikkeling ten opzichte van mensen 
- Welke periode binnen 4-14 weken van sociaal spel is relevant voor het leren matigen van 

spelreacties? 
- Wat is de prevalentie van gedragsproblemen bij katten die als kitten geplaatst zijn op leeftijd 

van =< 7 weken, 8 ,9, 10,11, 12, 13, 14, 15 of ≥ 16 weken ? 
 
7.3  Tot slot 
 
Wij zouden graag zien dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij bij het opnieuw 
vaststellen van een wettelijke minimum leeftijd waarop kittens van de moeder mogen worden 
gescheiden, serieus kijkt naar de argumenten aangedragen in dit discussiestuk.  
 
Als opstellers zijn wij graag bereid om op het ministerie een toelichting te geven. 
 

Mw. Drs. N. Bijvoets, dierenarts en gedragstherapeut voor katten 
Mw. Drs. Y. Sweere, psychologe en gedragstherapeut voor katten 
Mw. Drs. E. Teygeler, psychologe en gedragstherapeut voor dieren 
Mw. Drs. E.C. van der Waa, dierenarts en (waarnemend) voorzitter werkgroep Katten van het 
PVH 
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