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Soorten katten
en de kat als soort
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De kat als soort: biologische classificatie
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Tree of Life Web Project. 2000. Felidae. Version 01 January 2000 (temporary). 

http://tolweb.org/Felidae/16006/2008.09.26in The Tree of Life Web Project



De ondersoorten van de wilde kat, Felis sylvestris
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Driscoll et al, 2007. The Near Eastern origin of cat domestication. Science 317:519-523. 



Is de gedomesticeerde kat dan een exoot?
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“‘Exoten’ worden ook wel ‘uitheemse soorten’ genoemd. Het zijn soorten 

dieren, planten en micro-organismen die als gevolg van menselijk handelen in 

een nieuw leefgebied terecht zijn gekomen, waar ze van oorsprong niet 

thuishoren.”

“Soorten die vóór het jaar 1500 in Nederland zijn geïntroduceerd, worden als 

inheems beschouwd. Voorbeelden: het konijn, het damhert en de fazant. Zij 

zijn dus geen exoot.”

Platform Stop Invasieve Exoten (Nederland)

Internationale conventie om 1500 na Christus als startpunt te nemenInternationale conventie om 1500 na Christus als startpunt te nemenInternationale conventie om 1500 na Christus als startpunt te nemenInternationale conventie om 1500 na Christus als startpunt te nemen

Wordt gevolgd door EUWordt gevolgd door EUWordt gevolgd door EUWordt gevolgd door EU



Is de gedomesticeerde kat dan een exoot? NEEN!

Introductie van diersoorten in onze streken:Introductie van diersoorten in onze streken:Introductie van diersoorten in onze streken:Introductie van diersoorten in onze streken:

• FazantFazantFazantFazant: van oorsprong Aziatisch, geïntroduceerd door 

Romeinen

• KonijnKonijnKonijnKonijn: enkel nog in Spanje na ijstijden, in Romeinse tijd

& vooral in Middeleeuwen terug geïntroduceerd

• KatKatKatKat: ondersoort F. s. sylvestris (= EU wilde kat) van nature,

F. s. catus (= gedomesticeerde kat) sinds Romeinse tijd

 Allemaal voor 1500, dus geen exotenAllemaal voor 1500, dus geen exotenAllemaal voor 1500, dus geen exotenAllemaal voor 1500, dus geen exoten

! Co! Co! Co! Co----evolutie van prooidieren met de kat als soortevolutie van prooidieren met de kat als soortevolutie van prooidieren met de kat als soortevolutie van prooidieren met de kat als soort
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Types gedomesticeerde katten 

• HuiskattenHuiskattenHuiskattenHuiskatten leven met en worden verzorgd door mensen. Ze brengen 

een deel van hun of de hele tijd door in een mensenwoning of 

aanverwante gebouwen.

• ZwerfkattenZwerfkattenZwerfkattenZwerfkatten leven vrij. Zij zijn vroegere huiskatten of werden in het 

wild geboren. Zij hebben bijna geen direct menselijk contact en 

worden niet verzorgd.

• KoloniekattenKoloniekattenKoloniekattenKoloniekatten leven vrij en zijn gewoon aan wat menselijk contact. Dit 

zijn vaak ex-zwerfkatten die na castratie op een plaats worden uitgezet 

met schuilplaatsen. Zij worden gevoed en opgevolgd door 

koloniebeheerders. Vanaf één kat spreekt men al van een kolonie.
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Types gedomesticeerde katten 

! Kat kan tussen types wisselen

Alle drie de types kunnen dus

sociaal zijn of net niet
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• Wie van jullie heeft een kat?

• Bij wie is de kat komen aanlopen?



Hoe leven (zwerf)katten?
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De aard van het beestje

• TerritoriaalTerritoriaalTerritoriaalTerritoriaal

• Flexibel sociaalsociaalsociaalsociaal:

• Verspreide voedselbronnen: solitair 

• Gecentraliseerde voedselbronnen: groepen van 

verwante kattinnen met in de periferie onverwante 

kater(s)  zzzzwerfkattenkolonies

• Nachtelijke jagerjagerjagerjager: 10 tot 15 muizen/dag nodig

• Zelf ook prooi prooi prooi prooi  stressgevoelig, beschutting nodig

• ‘moederskindjes’: ‘moederskindjes’: ‘moederskindjes’: ‘moederskindjes’: natale dispersie ten vroegste met 16 weken, maar normaal ♂
vanaf seksuele maturiteit (1-2 j) en ♀ vaak niet of later  uitgebreide socialisatie

Het leven van een (zwerf)kat10



Socialisatie

= actief laten wennen aan 

leefomgeving en omgang met 

soortgenoten en andere levende 

wezens in de gevoelige periode

• Gevoelige periode: 2-8 weken: 

socialisatie op leefomgeving & 

socialisatie op levende wezens 

• Opvoeding: 8-16 weken: 

frustratie, sociaal spel
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Socialisatie: implicaties

Kitten heeft tussen 2-8 weken geleefd als…

• Boerderijkat  gesocialiseerd op leven op boerderij

• Zwerver  gesocialiseerd op zwerversbestaan (~ wild dier)

• Huiskat  gesocialiseerd op leven als huisdier

Wat dan met oudere, niet-terugplaatsbare kittens?

• Habituatie, MAAR…

aangepaste thuis essentieel!
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Dagindeling van schuwe zwerfkatten (lente)

16:00 u: 16:00 u: 16:00 u: 16:00 u: Kolonie wordt wakker: begroetingen, 
wasbeurten; inspectie grondgebied; opeten restjes

18:00 u: 18:00 u: 18:00 u: 18:00 u: Jacht

21:00 u: 21:00 u: 21:00 u: 21:00 u: Wasbeurten; rust & slapen; eventueel paringen

Middernacht tot vroege morgen: Middernacht tot vroege morgen: Middernacht tot vroege morgen: Middernacht tot vroege morgen: Jacht; spelen; rust

3:00 u: 3:00 u: 3:00 u: 3:00 u: Spelen; sociale activiteiten

6:00 u: 6:00 u: 6:00 u: 6:00 u: Jacht; restjes worden begraven

7:00 u: 7:00 u: 7:00 u: 7:00 u: Zoeken naar geschikte slaapplaats; markeren

8:00 u 8:00 u 8:00 u 8:00 u ---- 16:00 u: 16:00 u: 16:00 u: 16:00 u: Iedereen slaapt
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Voortplanting
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Kweken gelijk de…

• Geslachtsrijp vanaf 4-6 maanden 

• 1e nest voor 1 jaar

• 1-3 nesten/jaar (gem. 1,6 nesten/jaar/kattin)

• Gemiddeld 4 kittens/nest

• Kunnen drachtig worden terwijl ze nog zogen

• Sterftecijfer vaak zeer hoog: +/- 50% voor 6 mnd

 Kattenoverschot dus niet afkomstig van natuurlijke 

aangroei, maar van onverantwoord eigenaarschap!!!

Nutter, F., Levine, J., Stoskopf, M. (2004). Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate. JAVMA, 225, 1399-1402.
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Koninklijk besluit van Koninklijk besluit van Koninklijk besluit van Koninklijk besluit van 
3 augustus 2012 3 augustus 2012 3 augustus 2012 3 augustus 2012 
betreffende het betreffende het betreffende het betreffende het 

meerjarenplan voor meerjarenplan voor meerjarenplan voor meerjarenplan voor 
de sterilisatie van de sterilisatie van de sterilisatie van de sterilisatie van 

huiskatten huiskatten huiskatten huiskatten 

Besluit van de Besluit van de Besluit van de Besluit van de 
Vlaamse Vlaamse Vlaamse Vlaamse 

Regering van Regering van Regering van Regering van 
23 februari 23 februari 23 februari 23 februari 

2018201820182018

Besluit van de Besluit van de Besluit van de Besluit van de 
Vlaamse Regering Vlaamse Regering Vlaamse Regering Vlaamse Regering 

betreffende de betreffende de betreffende de betreffende de 
identificatie en identificatie en identificatie en identificatie en 
registratie van registratie van registratie van registratie van 

katten (5 februari katten (5 februari katten (5 februari katten (5 februari 
2016) 2016) 2016) 2016) 

Wetgeving
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Wetgeving vanaf 1 april 2018
Sterilisatie - castratie Chippen & registratie
Zonder verhandeling:

-Geboren na 31/3/18: voor 5 maanden

-Geboren tussen 31/8/14 en 31/3/18: ten laatste op 1/1/2020

Uitz. Erkende kwekers & asielen

Bij verhandeling (= ook weggeven!):

-Steeds sterilisatie/castratie

Uitz. Naar erkende kweker, asiel of buiten Vlaanderen

Invoer:

-Voor 5 maanden 

-Indien al ouder dan 5 maanden: binnen 30 dagen

Uitz. Naar erkende kweker

IDEM sinds 1/11/17:

-voor 12 weken 

-in elk geval voor verhandeling/weggeven

-bij invoer binnen 8 dagen na aankomst

-in CatID



Castratie/sterilisatie

Voordelen:

• Voorkomen ongewenste nestjes

• Katers: voorkomen sproeien, vechten, geluidsoverlast, zwerven, ziektes & abcessen

• Kattinnen: voorkomen sproeien, geluidsoverlast, melkklierkanker, pyometra, ziektes

Wanneer?

• Voor eerste nest

• Kan tijdens dracht (kittens mee verdoofd, weten er niks van)

• Kan terwijl ze een nest zogen: geen invloed op melkproductie
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ConventioneelConventioneelConventioneelConventioneel Vroegcastratie: de nieuwe standaardVroegcastratie: de nieuwe standaardVroegcastratie: de nieuwe standaardVroegcastratie: de nieuwe standaard

Vanaf 6 maanden Tussen 6-16 weken

Reden??? Veilig & diervriendelijk



Gezondheid & levensduur
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Levensduur

• HuiskatHuiskatHuiskatHuiskat: gemiddeld 11 j, tot +15

• KoloniekatKoloniekatKoloniekatKoloniekat: gemiddeld 11 j

• ZwerfkatZwerfkatZwerfkatZwerfkat: gemiddeld 2 à 5 j – ziektes, (ouderdoms)kwalen die jacht 

bemoeilijken

MAAR: volgens verschillende studies is het overgrote deel van de katten uit de 

drie categorieën gezond
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https://4fi8v2446i0sw2rpq2a3fg51-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/08/Feral-cat-health-analysis-2016.pdf
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Parasieten

Bij alle 3 types katten

• Vlooien (en luizen, teken)

• Wormen

• Toxoplasma

• 1x in leven kat

• 2 weken oöcysten

• Pas na 1 à 2 dagen 

besmettelijk

Hygiëne!!!

Ontvlooien & ontwormen

Afdekken zandbakken 



Virale infecties: niesziekte

• Herpes & calici

• Vnl. luchtwegen, ogen

• Besmetting via aerosol

• Vaccin beschikbaar

• Groot probleem bij jonge zwerfkatten

• Veel katten chronisch geïnfecteerd 

 heropflakkering bij stress (asielen!)
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©zwerfkat Wommelgem – Christel Kooyman

©zwerfkat Wommelgem – Christel Kooyman

©zwerfkatjes Koekelare – Davina Bossy



Virale infecties: kattenziekte = parvo = panleukopenie

• Feline parvovirus

• Diarree, koorts, braken, dehydratatie, 

lethargie, ataxie

• Zeer lage overlevingskans

• Uitgescheiden via ontlasting

• Maanden tot jaren in omgeving

• Overdracht via voorwerpen, kleding, 

handen…

• Vaccin beschikbaar
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©MSD Vet Manual



Virale infecties: FeLV = Feline Leucose Virus = leucose

• Bloedarmoede, aantasting immuunsysteem, lymfeklier-tumoren

• Katten kunnen virus overwinnen!

• Besmetting via nauw contact: speeksel & andere lichaamsuitscheidingen

• Kittens kunnen tijdens dracht besmet worden

• Vaccin beschikbaar

• Weinig voorkomend: studie Gent (346 katten)  3,8% besmet  lage 

prevalentie geeft grotere kans op vals positieve SNAP test!
Vb. Idexx: sensitiviteit: 98,6% (91,8% - 100%); specificiteit: 98,2 % (94,5% - 99,6%) 

 kans dat positieve test écht positief is bij 3,8% prevalentie = 68,4%

• Prevalentie daalt sterk in gesteriliseerde populaties
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Virale infecties: FIV = kattenaids

• Aantasting immuunsysteem eens in AIDS-stadium

• Kunnen gezond oud worden!

• Besmetting via bloedcontact (gevechten, paringen)  castratie!!!

• Weinig voorkomend: studie Gent (346 katten)  11,3% besmet  lage 

prevalentie geeft grotere kans op vals positieve SNAP test!
Vb. Idexx: sensitiviteit: 93,5% (81,7% - 98,3%); specificiteit: 100% (97,6% - 100%)

 kans dat positieve test écht positief is bij 11,3% prevalentie = 82,2%, 

maar daalt al naar slechts 67,2% bij 5% prevalentie

• Verdwijnt spontaan uit steriele populaties

• Kattenaids (FIV) is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren dan katten!Kattenaids (FIV) is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren dan katten!Kattenaids (FIV) is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren dan katten!Kattenaids (FIV) is niet besmettelijk voor mensen of andere dieren dan katten!
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Rabiës = hondsdolheid?
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