Hoe introduceer ik een kat bij een hond?
Zo af en toe krijg ik de vraag of mensen de hond mee mogen nemen om te kijken met welk kitten het klikt.
Helaas gaat deze methode echt niet werken, want voordat de hond de kans krijgt, heeft de moeder hem al
aangevallen en het kitten geleerd dat de hond eng is ;-) Niet omdat de kat zo vals is, maar deze verdedigt
haar kittens, haar territorium en dit is puur instinct, want elke (nieuwe) hond is van nature een bedreiging
zelfs als de kat met honden opgegroeid is. Bijna elke honden eigenaar weet dat je ook geen hond kennis
laat maken met een vreemde hond op zijn eigen terrein en liefst op een zo neutraal mogelijke plek.
Een goed gesocialiseerd en zelfverzekerd kitten zal normaal gesproken met elke hond leren om te gaan en
bij bengalen zie je vaak dat de introductie zelfs makkelijker gaat als met een oudere kat.
De volgorde is niet veel anders als bij de kat:
http://www.praktijkvoorkattengedrag.nl/aanschaf-en-opvoeding/de-introductie-van-een-nieuwe-kat/
Een goed artikel over hoe te introduceren staat hier:
http://www.huisdierenbox.nl/blog/819/hart-voor-dieren/vriend-geen-vijand
Wat aandachtspunten die ook o.a. in dit artikel staan, maar wel degelijk soms anders geadviseerd wordt:
* Zorg dat de kat ontspannen is, alle plekken kent en daarbij op een hoge plek ligt.
* Til nooit de kat op als het dreigt fout te gaan; Je zet op dat moment de kat letterlijk boven de hond en
dit zal bij zowat elke hond ervoor zorgen dat deze alsnog 'agressief' reageert.
* Voorkom dat de kat in een hoek kan vliegen en/of je hond gaat jagen als kat wegvliegt. Op dat moment
is een nieuwsgierige hond voor de kat alleen maar groot en eng, is de kat voor een hond meestal het zelfde
effect als een balletje gooien, namelijk prooi enz.. dit heeft nog steeds niet gelijk wat te maken met
agressie, maar met instinct en instinctief reageren daarop.
* Sluit je bengaal niet op in een kleine bench voor de kennismaking; een bengaal is intelligent en weet
feilloos dat een bench niet per definitie iets leuks betekent (richting de dierenarts, verhuizen enz) en zal
niet gauw de link leggen dat dit veilig is. Integendeel, zij zullen ervaren dat ze geen kant op kunnen, er komt
een mega grote kop dichtbij ze snuffelen en de stress zal bij een kat niet afnemen, maar alleen maar
toenemen. Nog erger als deze ook nog eens laag gezet wordt waardoor er een bek vol tanden boven
hem/haar staat, want dit is in de natuur niet lief, maar een aanvalshouding terwijl je kat geen kant op kan.
* Voorkom ook dat u zelf stress heeft; zowel de kat als uw hond zullen dit aanvoelen.
* Laat ze tot rust komen tussendoor en doe de introductie in kleine stapjes, zodat ze zich kunnen ontladen
en geen stress op gaan bouwen tot het moment dat ze samen relaxt slapen op 1 plek.
* Lijn uw hond aan; ook een hond die opgegroeid is met katten, kan bij een angstige of onbekende kat
anders reageren als dat u gewend bent en instinct bij uw hond gaat ook altijd boven opvoeding ;-)
In de afgelopen 20 jaar heb ik vele keren een kitten of volwassen kat gehad die geplaatst zijn in een gezin
met kinderen, honden en/of andere dieren. Tijd, geduld en de juiste volgorde voorkomen veel problemen
en mijn ervaring is dat het vaak sneller gaat als de juiste volgorde en rustmomenten aangehouden worden
en vraag u af hoe u zich voelt op vreemd terrein als er ineens veel mensen te dicht bij u komen staan en u
de uitgang niet weet.. Nee dieren zijn niet hetzelfde als mensen, maar soms kom je met logisch denken wel
heel ver ;-)

