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GEDRAG 

Mag ik even 
aandacht?
Over aandachtvragend 
gedrag bij katten

Psycholoog Yvon Sweere is werkzaam als kattengedragstherapeut bij Tinley 
Gedragstherapie voor Dieren. Voor Kattenmanieren schrijft ze artikelen over 
kattengedrag op basis van wetenschappelijke inzichten.

Niet alleen als gedragstherapeut maar ook 
als katteneigenaar moet ik vaak lachen om 
de capriolen die katten uithalen om de aan-
dacht op zich te vestigen. Toch kan het soms 
ook vervelend zijn, vooral als je ongestoord 
wilt werken, eten, ontspannen of slapen. Dit 
artikel gaat over aandachtvragend gedrag, 
hoe het eruit kan zien, hoe het ontstaat en op 
welke manier je het kunt voorkomen. 

Foto: Ron Baltus.
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Wat is aandachtvragend gedrag?
Aandachtvragend gedrag is gedrag waarvan een kat 
geleerd heeft dat het succesvol is om een reactie van 
de eigenaar te verkrijgen. Veel eigenaren zien aan-
dachtvragend gedrag bij hun kat, maar slechts een 
klein percentage ziet het gedrag als een probleem. Het 
gedrag wordt pas problematisch voor een eigenaar 
als de frequentie of manier van aandachtvragen on-
gewenst is. Veelgehoorde noodkreten zijn dan: ‘Mijn 
kat houdt mij uit mijn slaap. Ik kom niet aan mijn be-
zigheden toe. Als ik geen aandacht geef, begint hij iets 
te slopen. Het lijkt alsof het nooit genoeg is. Mijn kat 
volgt mij overal.’

Hoe uit het zich? 
Miauwen is waarschijnlijk de meest bekende uiting van 
aandachtvragend gedrag. Katten onderling miauwen 
nauwelijks, ze communiceren vooral via geuren en li-
chaamstaal. Het is een vorm van communicatie die naar 
mensen toe ontwikkeld is. Wij mensen zijn nu eenmaal 
vocaal ingesteld, wij zijn praters en reageren meer op 
een mauw dan op een geurvlag of een omhooggestoken 
staart. Naast het miauwen zie je gedragingen als voor de 
voeten lopen, aantikken met een pootje, aan de kleding 
trekken, springen op ‘verboden’ gebieden, over het bu-
reau of bed lopen, of voor de voeten lopen. Soms worden 
katten destructief; gooien ze objecten omver of krabben 
ze aan de meubels om aandacht te vragen. 

Katten zijn vaak heel goed in het ontdekken van gedra-
gingen die eigenaren niet kunnen negeren en die altijd 
‘werken’, altijd een reactie opleveren, zelfs wanneer de 
eigenaar met iets anders bezig is. Dit kan een bepaal-
de mauw zijn die de eigenaar heel vertederend vindt of 
als de kat mooie spulletjes laat wankelen op een kastje. 
Aandachtvragend gedrag treedt alleen op als de eigenaar 
aanwezig is en kan erger worden als eigenaren bezig zijn 
met iets anders. Katten kunnen meestal goed voorspellen 
wanneer de aandacht wordt weggenomen, bijvoorbeeld 
als de telefoon gaat of de tune van het favoriete tv-pro-
gramma van de eigenaar te horen is. Ze starten precies 
op dat moment hun aandachtvragend gedrag. Aandacht-
vragend gedrag kan erger worden als een kat geen idee 
heeft wanneer er aandacht verkrijgbaar is en wanneer 
niet. Een onzekere uitkomst kan ook tot frustratie lei-

den, of tot overspronggedrag zoals het plots wassen of 
krabben van zichzelf. 

De oorzaak
Aandachtvragend gedrag ontstaat doordat een kat leert 
dat bepaald gedrag een bepaalde reactie van de eigenaar 
oplevert. Miauwen resulteert in een eigenaar die het bed 
uit gaat en eten geeft, aantikken met een pootje leidt tot 
een aai en een knuffel, aanstaren zorgt ervoor dat een 
eigenaar een speeltje pakt en bij het krabben aan de bank 
volgt er een leuk achtervolgspelletje (de eigenaar die van 
de bank springt en de kat achterna gaat). Het (onge-
wenste) gedrag is vaak onbedoeld en onbewust door de 
eigenaar beloond. De meeste eigenaren reageren op een 
aandachtsverzoek zonder na te denken over de gevolgen, 
maar hun reacties zijn bepalend voor het gedrag in de 
toekomst. 

Wat ook mee kan spelen in het ontstaan van het gedrag 
is dat de omgeving te weinig uitdaging biedt, de kat zich 
verveelt of te weinig sociaal contact heeft. Aandacht-
vragend gedrag komt nu eenmaal meer voor bij katten 
die binnen worden gehouden dan bij katten die naar 
buiten kunnen. Als de eigenaar overdag werkt, heeft de 
kat meestal de hele dag geslapen. Dit zorgt voor een 
belangenconflict; de eigenaar heeft behoefte aan eten 
en rust, en de kat aan activiteit en spel. 

De oplossing
Voor de aanpak van aandachtvragend gedrag is het al-

En nu ben ík aan de beurt! Foto: Mona de Keizer.

Kenmerken van aandachtvragend gedrag

•	Het	gedrag	treedt	alleen	op	in	de	aanwezigheid	van	
de eigenaar.

•	Het	gedrag	start	als	de	kat	de	aandacht	op	zich	wil	ves-
tigen.

•	De	kat	stopt	zijn	gedrag	als	de	eigenaar	reageert	of	
past zijn gedrag aan om de aandacht vast te houden, 
bijvoorbeeld door naar zijn speelhengel te kijken of 
te lopen.

•	Als	de	eigenaar	niet	reageert,	kan	de	kat	op	andere	
 manieren proberen aandacht te vragen.
•	Als	de	kat	genegeerd	wordt,	neemt	het	aandacht-

vragend gedrag in hevigheid toe.
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lereerst belangrijk om de motivatie voor het gedrag te 
achterhalen. Waarom zoekt de kat aandacht: Heeft hij de 
eigenaar nodig om naar buiten te kunnen? Heeft hij hon-
ger? Verveelt hij zich? Of wil hij contact? Soms kan het 
simpel zijn en is met een kattenluik het probleem opge-
lost; de kat heeft de eigenaar niet meer nodig als portier 
en kan zelf in- en uitlopen als hij wil. In het geval van 
honger kan het onbeperkt aanbieden van eten de oplos-
sing zijn; dit past ook beter bij het natuurlijke eetpatroon 
van katten, namelijk meerdere kleine porties per dag. De 
kat heeft dan geen noodzaak meer om de eigenaar ’s och-
tends vroeg wakker te maken of ’s middags om 15:00 uur 
al te beginnen met over het bureau te lopen. In het geval 
van verveling en behoefte aan contact, is het belangrijk 
om de kat voldoende bezigheden en gestructureerde in-
teractie aan te bieden, dus spelmomenten en aaisessies 
op vaste momenten. 
Gestructureerde tijden voor spel en aandacht zorgen 
voor een uitlaatklep voor de kat en zorgen er ook voor 
dat een eigenaar zich niet schuldig hoeft te voelen wan-
neer hij tijd voor zichzelf wil. Bovenstaande maatrege-
len zullen de behoefte van de kat om aandacht te vragen 
verminderen. Daarnaast zul je als de eigenaar het onge-

wenst aandachtvragende gedrag moeten negeren en goed 
gedrag moeten belonen.

Negeren en belonen
Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan: goed negeren is 
een hele kunst. Veel eigenaren onderschatten wat als aan-
dacht kan gelden: een aanraking, oogcontact of zelfs een 
zucht kan voor een kat betekenen dat hij aandacht krijgt. 
Ook ‘nee’ roepen of wegduwen kan als bekrachtiger wer-
ken omdat het dier daarmee toch enige erkenning voor 
het gedrag krijgt. De eigenaar moet zich dus zeer bewust 
worden van zijn acties. Eigenaren moeten zich ook voor-
bereiden voor een terugval in het begin; de kat kan nog 
meer aandachtvragend gedrag uit de kast trekken totdat 
het duidelijk wordt dat zijn gedrag niet meer het gewenste 
effect heeft. Op dit fenomeen (uitdovingsweerstand) zijn 
eerdere korte-termijn-pogingen om het gedrag te negeren 
vaak gestrand. Soms helpt het om de omgeving zodanig 
in te richten dat het makkelijker wordt om het gedrag te 
negeren. Als een kat bijvoorbeeld aandacht zoekt door het 
laten wankelen van mooie spulletjes, kun je tijdelijk de 
spulletjes vervangen door goedkope, plastic items.

Naast het negeren van ongewenst gedrag is het verstandig 
gewenst gedrag te belonen. Eigenaren zijn geneigd hun kat 
te negeren als hij kalm is omdat ze bang zijn de kat te sto-
ren wanneer hij eindelijk rustig is. Dit creëert een vicieuze 
cirkel waarin alleen actief gedrag beloond wordt met een 
vorm van aandacht. Een eigenaar die een kat negeert als 
hij voor aandacht miauwt, moet de kat dus juist aandacht 
geven als hij rustig zit. 

Straffen goed idee?
Straffen kan tot angst leiden en is dus niet aan te raden. 
In veel gevallen waarin de eigenaar overigens denkt de kat 
te straffen, ziet de kat de correctie juist als een beloning. 
Wegduwen bijvoorbeeld kan door een kat als spel gezien 
worden. Straf leidt in dat geval tot nog meer aandachtvra-
gend gedrag. Voor sommige katten geldt ook dat 
negatieve aandacht nog altijd beter is dan hele-
maal geen aandacht.

Ik wil biiiiiiiinen!! Foto: Yvon Sweere.

Hulp nodig bij het oplossen 
van probleemgedrag?

Kijk voor meer informatie op: 
www.tinleygedragstherapie.nl 

of bel: 0900 - 20 20 653.

Het is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan: 
goed negeren is 
een hele kunst.


