Een tweede kat bij een volwassen kat
•

Neem je er een tweede kat bij, zorg dan dat je voor de nieuweling genoeg spulletjes

hebt: ook deze kat heeft een eigen kattenbak, eigen eet- en drinkbakjes nodig en een eigen
slaapplaats. Dat geldt uiteraard ook als de tweede kat een kitten is.
Misschien dat de katten na de introductie prima met elkaar overweg kunnen en samen de
etens- of kattenbak willen delen, maar voor de eerste aanpak is het beter om ze elk hun
eigen spullen te geven en de kans op ruzie zo klein mogelijk te maken.
•

Begin met de nieuwe kat een eigen afgesloten ruimte te geven, bv. een zolder of

logeerkamer, met alles wat hij nodig heeft: eten, drinken, kattenbak, krabpaal en speeltjes.
Geef hem vooral ook een paar plekjes waar hij zich kan terugtrekken, maar controleer de
kamer eerst goed op mogelijke ontsnappingsroutes. Geef hem bovendien niet de favoriete
kamer van je eigen kat, want deze zal het niet waarderen om ‘verbannen’ te worden, ook al
is het tijdelijk.
•

Als eerste stap wrijf je iedere kat langs het kopje met bv. een sok of een kleedje en leg

dit in de ruimte van de andere kat. Afhankelijk van de kat moet je hier soms al enkele
dagen voor uittrekken. Beloon de kat als hij in de buurt van de sok komt.
•

Als volgende stap laat je de nieuwe kat voorzichtig het huis verkennen. Daartoe kun je

het beste de oorspronkelijke kat in een andere ruimte opsluiten en de deur van het verblijf
van de kat openzetten, zodat deze op zijn eigen tempo op onderzoek uit kan gaan. Daarna
gaat hij terug in zijn eigen kamertje en kan de andere kat ontdekken dat de nieuweling op
pad is geweest. Ook hier geldt weer: je bepaalt zelf hoe snel je deze stappen doorloopt,
afhankelijk van de reactie van de katten. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat
de katten weer op hun gemak zijn.

•

Dan wordt het tijd om de katten elkaar te zien. Het is het veiligst om de eerste paar

ontmoetingen op voldoende afstand van elkaar te laten plaatsvinden, zodat ze elkaar niet
kunnen verwonden. Houd in het begin liever wat meer ruimte aan dan misschien strikt
noodzakelijk is.
Zet de deur van de kamer van de nieuwkomer open, maar blijf erbij. Geef ze allebei iets
lekkers, maar wel 
op ruime afstand van elkaar
. Voorkom onder alle omstandigheden dat
ze naar elkaar gaan grommen of blazen, leid de katten anders meteen af met een speeltje
en zet de nieuwkomer terug in zijn kamer. Probeer het de dag erna opnieuw.
Laat de ontmoetingen niet te lang duren, niet langer dan een paar minuten. Hoe langer je
ze bij elkaar laat, hoe groter de kans dat het mis gaat!
•

Veel adviezen op internet raden je aan om de katten steeds dichter bij elkaar te

laten eten. Ik ben daar fel op tegen. Eten moet een rustmoment zijn voor de katten en mag
niet gekoppeld worden aan stress. Als de katten genoeg trek hebben, zullen ze inderdaad in
elkaars buurt eten, maar dat wil niet zeggen dat ze het prettig vinden. Gebruik gerust
snoepjes of iets anders lekkers als afleiding, laat ze echter apart van elkaar eten op een
eigen veilige plek.
•

Belangrijk is dat de katten weten dat er leuke dingen gebeuren als ze bij elkaar komen:

een spelletje, een snoepje of een aai van de baas.
Dit is de fase die het meeste tijd in beslag zal nemen. Wees niet teleurgesteld als het meer
tijd kost dan verwacht, katten laten zich niet dwingen!

