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1. Selectie van de katten 

 

 Leeftijd: 

 Katten zouden minstens 1 jaar oud moeten zijn, wat de leeftijd van sociale 

maturiteit bij katten is (Lefebvre et al, 2008).  

 Katten hebben nood aan een welverdiende rust rond 8-jarige leeftijd of van zodra 

ze de eerste tekenen van AAI-vermoeidheid vertonen. Oudere katten kunnen 

namelijk minder goed omgaan met sociale stressoren (Horváth et al., 2008). 

 Het is aangeraden de oudere katten in hun vertrouwde omgeving te laten maar ze 

niet meer opzettelijk bij de AAI sessies te betrekken. Laat hen de keuze in hun 

rustplaats te verblijven, de AAI ruimte te verlaten of aanwezig te zijn bij de AAI 

sessie. 

 Introduceer katten van verschillende leeftijden zodat er een natuurlijke turnover 

ontstaat. 

 

 Ras:  

 De selectie van een AAI-kat rust voornamelijk op het temperament en de ervaring 

van de kat en weinig op het ras. 

 Straatkatten kunnen even geschikt zijn als raskatten. 

 

 Temperament: 

 Het ideale temperament voor een AAI-kat is: 

o vriendelijk en zoekt het contact met mensen op  

o vrolijk, speels, wordt graag gestimuleerd 

o aanvaardt geraakt en gestreeld te worden 

o is in vertrouwen 

o alert 

o voorspelbaar 

o kan zich aanpassen aan nieuwe mensen en situaties 

o is sociaal met andere katten 

o bekwaam om rustig rond te lopen in een drukke omgeving. 

 Laat een kattengedragsspecialist bepalen of de kat geschikt is om als residentiële 

kat deel te nemen aan AAI sessies. 

 

 Ervaring en opleiding 

 Tijdens de socialisatieperiode (tot ongeveer 9 weken oud) is het belangrijk dat de 

kat regelmatig positief contact heeft met mensen, andere katten, andere dieren en 

verschillende omgevingen ervaart (ESAAT 2010: Principles for animal-assisted 

work with domestic animals and pets). 

 De kat moet correct gesocialiseerd worden zonder overprikkelt te worden, dat ook 

tot stress kan leiden. 

 Het is belangrijk dat de kat gewend is binnen te verblijven. 
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 Gehoorzaamheidstraining kan een onderdeel zijn van de voorbereiding van AAI-

katten maar is  niet onontbeerlijk (Coppinger, Coppinger & Skillings, 1998). 

 

 Aantal:  

 Minimum twee. Het aantal katten is afhankelijk van de beschikbare ruimte en 

vluchtwegen maar ook of de katten het met elkaar wel aankunnen. 

 


