
Welke factoren spelen een rol?
Uit onderzoek blijkt dat zowel de omgeving als gene-
tische invloeden bepalend zijn bij de ontwikkeling van 
vriendelijk en sociaal gedrag naar mensen. 
Factoren die een rol spelen zijn de hoeveelheid en kwa-
liteit van de blootstelling aan mensen gedurende de  
socialisatieperiode, de latere ervaringen met mensen, 
het temperament van de kat en de genetische invloed 
van de vader. Daarnaast speelt mogelijk ook het speen- 
proces, de aanwezigheid van de moederpoes in het vroe-
ge contact met mensen en het contact met andere kittens 
een rol.

Socialisatieperiode
De socialisatieperiode is een periode waarin het kitten 
gevoelig is voor het leren omgaan met nieuwe prikkels 
en waarin het kitten 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 evolutio-
nair oogpunt heeft dit een duidelijke functie: als een dier 
openstaat om nieuwe prikkels te verkennen, vergroot hij 
daarmee zijn aanpassingsvermogen en de kans op over-
leven. 
Het is belangrijk dat kittens gedurende de socialisatie-
periode 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 aan-
gehaald, en dat ze daarnaast vaker contact zoeken met 
die persoon. 
Daarnaast blijkt er sprake van een ontvankelijke periode, 
een 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 
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Vriendelijkheid bij katten
Als we katten als huisdieren willen houden, zijn eigenschappen als vriendelijkheid, gehechtheid en 
sociaal gedrag ten opzichte van mensen zeer gewenst. De vraag is hoe deze eigenschappen ontstaan 
en waar toekomstige katteneigenaren rekening mee moeten houden bij de keuze van een kat. 
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een leeftijd van 1 tot 5 weken of van 4 tot 8 weken. 
Ook de duur van het aanhalen speelt een rol in de gehechtheid 
naar mensen. Kittens die 40 minuten worden aangehaald, 
kunnen langer vastgehouden worden door mensen en komen 
ook sneller naar een persoon toe dan kittens die slechts 15 
minuten worden aangehaald. 

Uitgebreide socialisatie
Algemeen kan gezegd worden dat hoe meer het kitten ge-
hanteerd wordt, 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 heeft. 
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. 
Tenslotte blijkt uit recent onderzoek dat kittens die een 
uitgebreide socialisatie hebben gekregen op eenjarige leef-
tijd minder angst voor mensen laten zien dan kittens die 
een standaard socialisatie hebben gekregen. De uitgebreide  
socialisatie bestond hierbij uit een oplopende hantering, con-
tact met minimaal vier verschillende mensen, met een vrien-
delijke hond en blootstelling aan huishoudelijke geluiden.
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 on-
gevoelig voor socialisatie met mensen.

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 onaan-
genaams. Laboratoriumkatten blijken bijvoorbeeld meer con-

tact te maken met een onbekende persoon dan met iemand 
die aan het laboratorium verbonden is. En katten die in een 
onderzoek als ‘terughoudend’ geclassificeerd waren, bleken 
bij navraag bij de eigenaar negatieve ervaringen te hebben ge-
had met een vreemde. Het geven van voedsel kan overigens 
bevorderen dat er een relatie tussen katten en mensen ont-
staat maar blijkt niet voldoende om deze te handhaven. Om 
een gevestigde relatie te versterken, zijn ook andere vormen 
van contact nodig zoals knuffelen, spelen en praten.

temperament
Het gedrag naar mensen wordt tevens beïnvloed door het 
individuele persoonlijkheidstype van de kat. Zo blijken er 
verschillen te zijn in ontsnappingspogingen wanneer katten 
door een onbekende persoon worden vastgehouden en ge-
aaid, ongeacht of de katten vroeg zijn gehanteerd of niet. Ver-
schillende onderzoekers identificeren drie persoonlijkheden 
bij katten: 1. sociaal/zelfverzekerd/gemakkelijk, 2. schuw/
nerveus/verlegen/timide en 3. actief/agressief/prikkelbaar. 
Een sociale kat neemt het initiatief tot nabijheid en/of contact 
met mensen, vertoont geen terughoudendheid in beweging 
en houding, loopt niet snel weg van mensen en reageert niet 
agressief bij benadering door mensen.

genen van de vader
Ook de vriendelijkheid van de vader blijkt een belangrijke 
factor. Uit onderzoek blijkt dat eenjarige gesocialiseerde kat-
ten van een vriendelijke vader niet alleen vriendelijker naar 
onbekende mensen zijn maar ook minder ongemakkelijk 
wanneer ze worden benaderd en gehanteerd dan eenjarige ge-
socialiseerde katten van een angstige vader. Vriendelijkheid 
naar mensen lijkt dus op z’n minst ten dele verklaard door het 
vaderschap. Of de genetische invloed van de moeder in dit 
opzicht ook een rol speelt, is onbekend.

aanwezigheid moederpoes
De moederpoes speelt mogelijk een ondersteunende rol in het 
vroege contact met mensen. Uit onderzoek blijkt dat kittens 
waarvan de moeder in een kooi aanwezig is in een kamer met 
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frustratie omdat een kitten dat melk wil op een gegeven mo-
ment 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 aanleg heeft voor agressieproblematiek. Dit 
zou ook gelden voor flessenkittens, die door dit extra con-
tact met mensenhanden wel mensgericht zijn, maar snel van 
stemming kunnen veranderen 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.

De keuze voor een vriendelijke kat
Vriendelijkheid en sociaal gedrag ten opzichte van mensen 
wordt dus door zowel genetische factoren als omgevingsin-
vloeden bepaald. Eigenaren die een vriendelijke kat willen, 
zouden hier rekening mee kunnen houden. Zo zouden ze 
kunnen achterhalen of de kat voldoende met mensen in con-
tact is geweest op de leeftijd van 2 tot 7 weken en of de kat 
een vriendelijke vader heeft. Bij het contact met mensen zou 
de aanwezigheid van een kalme moederpoes het kitten gehol-
pen kunnen hebben. Ook is het belangrijk om te weten of de 
kat geen negatieve ervaringen heeft opgedaan met mensen en 
of hij een sociaal karakter heeft: neemt de kat initiatief in het 
contact en reageert hij niet angstig of agressief als hij bena-
derd wordt door mensen? Daarnaast is het mogelijk ook van 
belang dat de kat als kitten voldoende sociaal contact heeft 
gehad met andere kittens en dat hij het speenproces heeft 
doorlopen. Als vriendelijkheid naar kinderen ook gewenst is, 
is het uiteraard ook belangrijk dat de kat tijdens de socialisa-
tieperiode voldoende in contact is geweest met kinderen en 
dat hij er positieve ervaringen mee heeft opgedaan.

een onbekende testpersoon, op een jongere leeftijd die kamer 
binnen komen dan kittens die zonder hun moeder getest wor-
den. 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 gesocialiseerd is 
op mensen, zou haar kalme aanwezigheid de angst bij het kit-
ten kunnen verminderen en zijn vertrouwen kunnen vergro-
ten. Hierdoor zou zij de verkenning van de omgeving en de 
testpersoon gemakkelijker kunnen maken voor het kitten. 

Contact met andere kittens
Het contact met andere kittens speelt mogelijk een rol in het 
voorkomen van spelagressie gericht op mensen. Kittens star-
ten sociale contacten met andere kittens en hun moeder rond 
een leeftijd van 4 weken. In deze sociale contacten spelen ver-
schillende 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 hun na-
gels in te trekken en hun beten te controleren. In de literatuur 
wordt gesuggereerd dat kittens die hun spelreacties niet leren 
matigen, later spelagressie kunnen vertonen gericht op men-
sen: het kitten speelt dan te ruw, gebruikt zijn nagels en bijt 
ongecontroleerd. Het sociaal spel start rond 4 weken, begint 
te pieken bij 9 weken en loopt tot 14 weken. Het is nog on-
duidelijk 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.  

Het speenproces
Het speenproces tenslotte, speelt mogelijk een rol in het leren 
omgaan met frustratie en voorkomen van frustratie-gerela-
teerde agressie; agressie die een kat inzet als een verwachting 
niet uitkomt. Het speenproces is een proces waarin de ou-
derlijke investering daalt en de jongen zich snel richting on-
afhankelijkheid ontwikkelen. Gedurende deze periode wordt 
het kitten minder afhankelijk van moeders melk. Er wordt 
gesuggereerd dat het speenproces kittens leert om te gaan met 

In sociaal spel leren kittens hun nagels in te trekken en hun beten te controleren. (Foto: Ron Baltus).


