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11. Bezoeksessies 
 

• De katten-verantwoordelijke: 
� evalueert dagelijks de gezondheid van de katten. Indien er een ziekte losgebroken 

is bij de katten, worden de AAI sessies geannuleerd totdat alle katten weer gezond 
zijn (Khan & Farrag, 2000). 

� informeert op voorhand de patiënten over: 
o het gedrag van de kat.  
o de manier waarop stress bij katten te voorkomen en te herkennen. Op die 

manier kunnen ze de katten beter begrijpen en gepast reageren. 
� moet niet aanwezig zijn tijdens de AAI sessies. De aanwezigheid van de therapeut 

of de patiënten-begeleider (met een basis opleiding in kattenwelzijn, -gedrag, en -
training) is voldoende. 

� gebruikt altijd een reismand indien de katten uitzonderlijk verplaatst moeten 
worden. 

� vraagt voor het betreden van de lift met de kat(ten) de toestemming aan de 
personen die reeds in de lift staan (Lefebvre et al., 2008). 
 

• De therapeut of de patiënten-begeleider: 
� moet altijd aanwezig zijn tijdens de AAI sessies. 
� laat de katten nooit alleen met de patiënt (Khan & Farrag, 2000). 
� stuurt tijdens de AAI sessie indien nodig het gedrag van de patiënt ten opzichte 

van de katten bij. Vooral sessies met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen 
stresserend zijn voor de katten (Marinelli et al., 2009). 

� kan gebruik maken van kattenspeeltjes tijdens de AAI sessies. 
� geeft de katten geen eten tijdens het bezoek. Beloningssnoepjes worden niet 

aangeraden maar kunnen gegeven worden en bij voorkeur enkel door de 
begeleider. In samenspraak met de therapeut of de patiënten-begeleider kunnen 
ook patiënten de katten een beloning geven, maar dan best onder de volgende 
voorwaarden: 
o De katten zijn getraind op het voorzichtig aanpakken van snoepjes (Lefebvre 

et al., 2008). 
o De therapeut of de patiënten-begeleider bepaalt welke snoepjes de katten 

mogen krijgen. Vermijd hierbij gedehydrateerde niet-gesteriliseerde 
kauwsnoepjes van dierlijke oorsprong (Lefebvre et al., 2008). 

o De patiënt biedt het snoepje aan de kat aan op zijn open handpalm of op de 
grond (Lefebvre et al., 2008). 

� (of iemand anders) maakt een register waarin de AAI-sessies en eventuele 
opmerkingen genoteerd kunnen worden (Khan & Farrag, 2000) zoals bijvoorbeeld: 
o welke patiënten mogelijk agressief gedrag vertonen naar katten (Ophorst et al., 

2014). 
o welke patiënten een allergie of angst/fobie voor katten hebben (Ophorst et al., 

2014). 
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• De katten: 
� Moeten controle kunnen hebben over de situatie tijdens de AAI sessies (Hall & al., 

2008) en altijd toegang hebben tot : 
o rustplaatsen; 
o ontlastingsplaatsen (kattenbakken); 
o drinkwater; 
o voedsel; 
o uitkijkposten; 
o verstopposten. 

 
• De patiënt: 

� Mag op bezoek gaan bij de katten enkel mits: 
o zijn eigen akkoord en/of dat van een familielid (indien minderjarig). 
o de toestemming van zijn behandelende arts en indien van toepassing ook van 

zijn behandelende therapeut (Disalvo et al., 2006). 
 

• Duur en aantal AAI sessies per dag: 
� Een AAI-sessie duurt 45 minuten tot maximum één uur. 
� Het aantal sessies per dag is sterk afhankelijk van wat de individuele katten 

aankunnen. 
� Het is aangeraden dat de katten 2 dagen per week niet gestoord worden. 

 
 


