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Kijk de vrouw eens druk zijn!
‘Arme vrouw,’ zegt Pom.

‘Alles zit weer tegen
en haar hoofd loopt om.’
‘Was ik maar wat anders,’

zucht de vrouw. ‘Maar wat?’
‘Kat! roept Pom. ‘Nee,’ zegt ze,

‘kat is ook maar kat.’

‘Ha!’ zegt Pom. ‘Dat dacht je!’
Hij gaat ervoor staan:

‘Katten zijn geen katten,
neem dat maar van mij aan.

’t Is een groot geheim, vrouw,
wat ik je vertel:

wij zijn duizend dieren
in een poezenvel.

’s Morgens als we opstaan
zijn we een konijn.

Voor je huphup-sprongen
is de tuin te klein.

Dan de schutting over
als een wedstrijdpaard.
Je hebt wappermanen
en een waaierstaart.

Als je uitgedraafd bent
word je krokodil.

Ogen op twee kiertjes,
buik plat, poten stil.

Even dan nog duif zijn,
maar dan krijg je trek
en je wordt de panter
met de hongerbek.

Voor de grap na het eten
ben je dan nog een muis

voordat je een hond wordt.
Die bewaakt het huis.

Als je al die dieren
’s avonds hebt gehad,

weet je: het allermooiste
wat je zijn kan: KAT!’

Mies Bouhuys



Samenvatting afstudeerscriptie Marjolein van de Putte-Hoek | Juni 2016 3

Inleiding Hoe katten reageren op emoties van hun baasje



Samenvatting afstudeerscriptie Marjolein van de Putte-Hoek | Juni 2016 4

Sinds de eerste module van de opleiding Gedragstherapie voor Katten ben ik aan het nadenken geweest over een geschikt 
onderwerp voor het afstudeeronderzoek. Verschillende onderwerpen passeerden de revue: van ‘de 9 levens van een kat’ 
tot ‘waarom leest mijn kat de krant’. Maar ik kon geen keuze maken. Tot ik in 2014 in het tijdschrift Kattenmanieren een 
artikel las over het herkennen van emoties bij de kat door de eigenaar. In het artikel werd beschreven dat eigenaren in 
staat zijn om verschillende emoties bij hun kat te herkennen en te classificeren en dat veel eigenaren er van overtuigd zijn 
dat hun huisdier in staat is om hun eigen emotie te spiegelen aan dat van hun eigenaar. 

Inleiding

Het korte artikel in het tijdschrift 
gaf daar geen antwoord op. 
Daarom heb ik bij de onderzoekers, 
Pim Martens en Marie-Jose Enders, 
het volledige onderzoeksrapport 
‘Het emotionele leven van uw 

huisdier’ opgevraagd. Het onderzoek geeft inzicht in welke 
emoties door eigenaren herkend worden en welke factoren 
daarop van invloed van zijn (bijvoorbeeld de mate van 
gehechtheid) maar geeft geen antwoord op de vraag of en 
hoe het huisdier fysiek contact maakt als reactie op een 
bepaalde emotie of fysieke toestand van de eigenaar. Omdat 
die vraag mij al langer bezighield, besloot ik om dat nader 
te gaan onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek ligt 
nu voor u en is opgebouwd uit twee delen. 

Dat riep bij mij direct een vervolgvraag op: kunnen katten 
emoties van eigenaar herkennen én ernaar handelen? Door 
bijvoorbeeld te troosten? We kennen allemaal wel verhalen 
van eigenaren die beschrijven hoe hun kat hen troost als 
ze verdrietig zijn of bij hen komen liggen als ze buikpijn of 
hoofdpijn hebben. Ik ken zelfs een verhaal van een diabeet 
die beschrijft dat de kat haar ’s nachts wakker maakt als 
ze een hypo krijgt. Maar doet de kat dit bewust omdat hij 
reageert op de emotie/fysieke toestand van de eigenaar of 
is er een andere verklaring? 

Het eerste deel bestaat uit een theoretisch kader waarin 
uiteengezet wordt wat emoties precies zijn en of katten 
over cognitieve en empathische vermogens beschikken. En 
welke bewijzen (moderne) wetenschappers daarvoor hebben 
gevonden. 

In het tweede deel wordt beschreven hoe het onderzoek 
is opgezet en uitgevoerd en het geeft de resultaten van 
de uitgewerkte vragenlijst weer. De uitkomsten van het 
onderzoek naar fysiek contact tussen katten en hun 
eigenaren worden vervolgens getoetst aan die bevindingen 
en de hypothese. 

De afgelopen maanden heb ik mij met veel plezier verdiept 
in dit onderwerp, ik hoop dat u deze samenvatting van mijn 
onderzoek met net zoveel plezier zult lezen! Wilt u meer 
informatie over dit onderzoek? Stuur dan een mailtje naar 
vandeputte@xs4all.nl of bel mij op 
06-30084402.

Tiel, juni 2016
Marjolein van de Putte-Hoek
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Samenvatting
In dit onderzoek staat de vraag centraal of katten reageren 
op emoties van hun eigenaar door fysiek contact met hen 
te zoeken. Er is onderzocht hoe katten reageren op emoties 
van hun eigenaar door het fysiek contact in neutrale situatie 
te vergelijken met het fysiek contact als de eigenaar een 
bepaalde emotie ervaart. 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is 
een literatuuronderzoek dat het theoretisch kader vormt. 
Doel van dit literatuuronderzoek is om in kaart te brengen 
of katten inderdaad emoties kunnen herkennen, zich 
kunnen inleven in die emotie en hun gedrag daarop kunnen 
aanpassen en welke wetenschappelijke bewijzen daarvoor 
zijn. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit de 
uitwerking van een online enquête die is gehouden onder 
katteneigenaren. De vragenlijst brengt in kaart in welke 
mate en hoe katten fysiek contact maken met hun eigenaar. 

Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit welke 
emoties katten precies voelen, hoe zij die beleven en of 
zij zich in kunnen leven in emoties van hun eigenaar en 
daar bewust hun gedrag op kunnen afstemmen. Het is een 
onderzoeksterrein dat nog volop in ontwikkeling is.

Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat het emotionele 
leven van de kat complexer en diepgaander is dan gedacht. 
De emoties en de manier waarop zij die uiten is vooral 
terug te voeren op hun manier om te overleven. Van nature 
zijn katten solitaire jagers die vooral met soortgenoten 
concurreren. Domesticatie heeft hen een keuze gegeven om 
sociale banden aan te gaan met mensen en andere katten. 

Emoties zijn moeilijk objectief te meten maar door moderne 
onderzoekstechnieken weten we dat de hersengebieden 
die te maken hebben met het verwerken van emoties bij 
hen hetzelfde is als die van andere zoogdieren (en dus ook 
mensen). Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat 
eigenaren emoties herkennen bij hun kat, dat katten emoties 
van mensen (gezichtsuitdrukkingen) kunnen herkennen en 
dat eigenaren menen dat hun kat de eigen emotie spiegelt 
aan die van de eigenaar. Het is niet duidelijk of katten zich 
daadwerkelijk kunnen inleven in menselijke gevoelens en 
daar hun gedrag op afstemmen. Het is heel goed mogelijk 
dat katten reageren op emoties van hun eigenaar door 
middel van geuren die eigenaren tijdens bepaalde emoties 
afscheiden. 

Ook leerprocessen waarbij katten hebben geleerd dat hun 
gedrag in een bepaalde situatie iets positiefs of negatiefs 
oplevert spelen mogelijk een rol.
Onderzoekers zijn er nog niet uit in welke mate katten (en 
andere zoogdieren) problemen kunnen oplossen door vooruit 
te denken. Omdat wij een probleem op die manier zouden 
oplossen, gaan we er misschien te makkelijk vanuit dat 
een kat dat op dezelfde manier zou doen. Vaak zien we dat 
katten een ingewikkeld lijkend probleem met eenvoudige 
leerprocessen kunnen oplossen.

Aan het onlineonderzoek deden 168 respondenten mee en 
97 vragenlijsten zijn volledig ingevuld en verwerkt in het 
resultaat. De meest voorkomende vormen van fysiek contact 
die katten met hun eigenaar zoeken zijn ruiken of snuffelen, 
kopjes geven en tegen de eigenaar aan komen liggen. Deze 
gedragingen vertonen katten ook onderling binnen hun 
sociale groep en zijn erop gericht om de sociale relatie in 
stand te houden. Dat katten dit gedrag ook naar ons toe 
het meest vertonen lijkt erop te duiden dat katten ook hun 
best doen om de sociale relatie met hun baasje positief te 
beïnvloeden. 
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De vragenlijst brengt in beeld of de kat fysiek contact 
zoekt met de eigenaar, hoe en hoe vaak. Allereerst werd 
gevraagd naar het fysiek contact in een neutrale situatie 
en vervolgens werd dezelfde vraag gesteld in relatie tot de 
emoties angst, blij, boos, verdrietig, en pijn/ziekten. 

Vervolgens zijn deze resultaten met elkaar vergeleken. 
Daaruit blijkt dat de respondenten aangeven dat de kat 
in neutrale situaties het meest fysiek contact zoekt. In 
aanwezigheid van de bevraagde emoties zoekt de kat dus 
minder vaak fysiek contact met de eigenaar. 

Katten zoeken het minst vaak contact met hun eigenaar 
als deze boos is maar als zij dit wel doen dan gebeurt dit 
het vaakst door te ruiken/snuffelen of kopjes te geven en 
de groep poezen die contact zoekt is het grootst. Katten 
ouder dan 10 jaar zoeken het minst vaak fysiek contact met 
de eigenaar als deze boos is. Wellicht houdt dit verband 
met leerprocessen: een boze eigenaar is misschien minder 
geneigd om aandacht te geven aan de kat. Anderzijds 
kunnen wilde gebaren of luide stemmen de kat afschrikken 
en weerhouden van het zoeken van fysiek. Het feit dat 
oudere katten het minst vaak contact zoeken als de eigenaar 
boos is, bevestigt wellicht dat deze katten het beste geleerd 
hebben (ze hebben de meeste ervaring) wat het ‘beste’ 
gedrag is. 

Katten zoeken het vaakst fysiek contact met hun eigenaar 
als deze verdrietig is en de katten die dit doen zijn voor 
het merendeel tussen de 4 en 10 jaar oud. Ruiken/snuffelen 
en kopjes geven komt dan het meest voor en de katten die 
contact zoeken zijn het vaakst kater. Van de katten die 
meer dan 25 minuten op schoot liggen is het merendeel 
echter poes. Bij andere diersoorten is vastgesteld dat zij 
soortgenoten kunnen troosten. Of dit voor katten ook zo 
is, weten we niet. Verdrietige eigenaren zijn wellicht eerder 
geneigd aandacht te geven aan de kat en daarom spelen 
leerprocessen waarschijnlijk een rol. 

Als de eigenaar pijn heeft of ziek is dan wordt het er het 
vaakst fysiek contact gezocht door te ruiken/snuffelen of 
tegen de eigenaar aan te gaan liggen. In de meeste gevallen 
zijn dit katten tussen 4 en 10 jaar oud of ouder dan 10 
jaar. Er is vrijwel geen verschil tussen katers en poezen. 
Wat opvalt is dat het % katten dat langer dan 25 minuten 
op schoot ligt hier het hoogst is. Katten die bij elkaar 
slapen doen dat omdat zij het fijn vinden en om de sociale 
relatie te bekrachtigen. Tegen de eigenaar aanliggen heeft 
waarschijnlijk dezelfde functie. 

De gedragingen kopjes geven, ruiken/snuffelen en tegen 
de eigenaar aanliggen zijn vormen van fysiek contact die 
vaak voorkomen als de eigenaar blij is. Er is nauwelijks 
verschil tussen katers en poezen, het meeste contact wordt 
gezocht door katten in de leeftijdscategorie 4-10 jaar.  Als 
de eigenaar zich angstig voelt dan wordt er het vaakst fysiek 
contact gezocht door tegen de eigenaar aan te liggen, te 
ruiken/snuffelen en door kopjes te geven. Van de katten 
die contact zoeken zijn de meeste katten jonger dan 4 jaar. 
Katers zoeken iets vaker fysiek contact maar van de katten 
die op schoot komen zitten zijn de meeste poes.
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Ten opzichte van de neutrale situatie wordt er gedurende de 
onderzochte emotionele situaties minder fysiek contact met 
de eigenaar. Bij de emoties boos, angst en verdriet neemt 
het % katten dat korter dan 10 minuten op schoot zit toe. 
Een positieve afwijking is te zien bij het op schoot liggen 
als de eigenaar pijn heeft of ziek is. Het % katten dat langer 
dan 25 minuten op schoot ligt is hier het hoogst. Er wordt 
het minst fysiek contact gezocht als de eigenaar boos is. 
Er wordt het meest fysiek contact gezocht als de eigenaar 
verdrietig is gevolgd door als de eigenaar pijn heeft of ziek 
is.Rangorde van meest – minst fysiek contact: 
• verdriet
• pijn/ziekte
• blij
• angst
• boos

De meest voorkomende vormen van fysiek contact zijn 
gedragingen die zijn oorsprong vinden in het soorteigen 
gedrag van de kat namelijk, ruiken/snuffelen, kopjes 
geven en tegen de eigenaar aanliggen. Met welk doel 
katten dat contact zoeken is niet duidelijk geworden uit 
het onderzoek. Ook het literatuuronderzoek geeft daar 
geen duidelijk antwoord op. Wetenschappers denken dat 
katten dit gedrag naar elkaar vertonen om de sociale relatie 
positief te beïnvloeden en dat dit ook de reden is waarom 
het gedrag zich richting mensen heeft ontwikkeld. Het is 
niet uitgesloten dat katten beschikken over empathisch 
vermogen maar de reactie van katten op emoties van 
mensen valt mogelijk ook te verklaren door geuridentificatie 
en leerprocessen. Objectief onderzoek naar emoties bij 
katten is moeilijk omdat zij hun ervaringen niet in een taal 
kunnen uitdrukken die wij begrijpen. We zijn afhankelijk 
van het observeren van hun gedrag maar met moderne 
technieken kunnen we ook veel meer te weten komen over 
de werking van de hersenen van katten. Verder onderzoek 
is en blijft dus nodig, wetenschappers geven dat zelf ook 
aan. De emotionele belevingswereld van katten, en dieren 
in het algemeen, is een onderzoeksterrein dat nog volop in 
ontwikkeling is en waar steeds meer belangstelling voor is.

GEDRAGSTHERAPIE VOOR KATTEN


