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Het komt regelmatig voor dat katten, uit één huishouden met meerdere katten (‘multikat 
huishouden’), met elkaar vechten als een van hen thuiskomt na een bezoek aan de 
dierenartspraktijk. De katten die thuis zijn gebleven kunnen schrikken van de geur, het 
gedrag of het uiterlijk van de kat die bij de dierenartspraktijk is geweest.  
 
Andere geur 
Dit komt waarschijnlijk omdat de terugkerende katten ‘anders’ ruiken. Zij zijn in een andere 
omgeving geweest en kunnen naar allerlei onbekende of overprikkelende geuren ruiken 
zoals ontsmettingsmiddelen, medicatie, andere dieren of mensen. Daarnaast kan een bange 
of gestreste kat zijn anaalklieren leeg drukken waardoor hij ‘angst feromonen’ vrijlaat. Dit 
kunnen de thuisgebleven katten ook ruiken en ervan schrikken of met agressie reageren. 
 
Ander gedrag 
Indien de thuiskomer nog een beetje onder invloed is van zijn behandeling bij de dierenarts 
dan kan hij anders bewegen dan normaal door bijvoorbeeld wankel te lopen.  
 
Ander uiterlijk  
Indien de thuiskomer een kap of een operatieshirt aan heeft of een pootamputatie heeft 
gehad, dan ziet deze er ook anders uit. Hierdoor kan de thuisblijver de thuiskomer wellicht 
minder goed herkennen of schrikken. 
 
Wat zie je aan de thuisgebleven katten?  
Als je geluk hebt gaat de thuisblijver de terugkomer flink poetsen van onder tot boven zodat 
hij niet meer stinkt. Als je pech hebt kan je blazen, grommen of zelfs uithalen zien naar 
degenen die terugkeren van de dierenartspraktijk.  
 
Voorkom vechtpartijen na een bezoek aan de dierenartspraktijk 
Ondanks de beste intenties van dierenartsen, kan een bezoek aan de dierenkliniek stress 
opleveren voor de kat.  
Verklein het risico dat er bij thuiskomst gevochten wordt door de volgende stappen te 
volgen: 

1. Laat de terugkerende katten altijd éérst thuis bijkomen in een aparte ruimte. Wacht 
minimaal een paar uur en totdat deze niet meer onder de invloed is van verdovende 
middelen.  
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2. Wrijf de terugkerende kat altijd in met zijn eigen geur voordat u de katten weer 
voorzichtig in contact laat komen (bijvoorbeeld een kleedje of handdoek waar hij op 
geslapen heeft). 

3. Indien de thuiskomer een kap om heeft of er anders uitziet, houd hem een paar 
minuten in uw armen met de andere kat(ten) op afstand. Praat zoals normaal met 
alle de katten zodat zij kunnen wennen aan het uiterlijk van de thuiskomer. 

4. Indien de katten gaan vechten pas de maatregelen voor “vechtpartij al gaande” toe 
(zie verderop).  

5. Indien de katten niet gaan grommen, blazen of vechten maar wel gespannen zijn 
breng de thuiskomer terug naar de aparte ruimte en probeer de herintroductie 
opnieuw over een paar uur. 

6. Indien je met meerdere katten tegelijk naar de dierenarts gaat, zorg dat ze allemaal 
een eigen mandje hebben. Zet nooit twee of meerdere katten samen in hetzelfde 
mandje, ook niet als zij dikke maatjes of nestgenoten zijn en ook niet als het een zeer 
groot mand betreft. Doe dit niet! De katten kunnen stress van elkaar krijgen en zij 
kunnen ook gaan vechten. 

7. Indien er al eerder gevochten is na een bezoek aan de dierenartspraktijk, geef dit 
door aan de dierenarts zodat hij/zij aanvullend advies kan geven over de aanpak.  

 
Vechtpartij al gaande? 
Als de katten al aan het blazen, grommen of vechten zijn, dan moet je ze, zo snel mogelijk, 
op een zo rustig en veilig mogelijke manier, uit elkaar halen, met desnoods gebruik van dikke 
handdoeken, handschoenen of een kleedje. Laat ze het zeker niet uitvechten. Sterker nog, 
los van de reden van het gevecht, moet je katten het nooit ‘laten uitvechten’. Zij kunnen 
elkaar toe bloedens toe, zelfs tot de dood verwonden! 
 
Volg de volgende stappen bij vechtende katten: 
Haal de katten meteen uit elkaar door de aanstichter voorzichtig op te tillen, desnoods met 
gebruik van dikke handdoeken om jezelf te beschermen. Pas hiermee op, je kan zelf ernstig 
toegetakeld worden door de katten. Een dier dat erg gestrest of boos is zal niet meer 
bereikbaar zijn, ook niet voor een eigenaar. 
Zet de aanstichter in een aparte ruimte en zorg dat de katten minimaal 48 uur apart blijven. 
Dan pas de katten weer in de buurt van elkaar laten komen. 
Indien de katten weer gaan grommen, blazen of vechten, zet de katten meteen weer apart 
en raadpleeg uw dierenarts voor aanvullend advies. In ernstige gevallen kan uw dierenarts u 
doorverwijzen naar een veterinaire gedragsspecialist. Aarzel hier niet mee, hoe vaker en 
intensiever er gevochten wordt, hoe kleiner de kans zal worden dat het ooit weer goedkomt 
tussen de katten! Bij ernstige problemen kan het zelfs lastig zijn om nestgenoten weer bij 
elkaar te krijgen dus onderschat dit probleem niet. 
 
Vrijwaringsbeding  
De gegevens in dit document zijn met zorg opgeschreven, echter de auteur(s) neemt/nemen 
geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden. Hier aan kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. De aanbevelingen/informatie zijn van algemene aard. Het is mogelijk dat deze 
aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. M.b.t. dieren kan het daarom 
in het belang van het individuele dier wenselijk zijn om van het advies af te wijken.   
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Dit document mag ongewijzigd en in zijn geheel gekopieerd, afgedrukt en verspreid worden 
zonder toestemming van de auteur(s).  Het mag niet worden gewijzigd of veranderd op wat 
voor manier dan ook. 
 
 


