5. Training van de katten
 Gehoorzaamheidstraining kan een onderdeel zijn van de voorbereiding van
AAI-katten maar is niet onontbeerlijk (Coppinger, Coppinger & Skillings,
1998).
 Indien de beslissing genomen wordt de katten toch te trainen, volgen hier
een aantal adviezen:
o Elke kat heeft zijn eigen karakter. Een goede training is aangepast
aan de individuele kat en respecteert de eigenheid van de kat.
o Eén enkele persoon (bv. de verantwoordelijke) zou de training van
de katten op zich moeten nemen.
o De verantwoordelijke moet een goede kennis van de leerprincipes
hebben om de katten correct te kunnen trainen.
o Het is aangeraden dat de verantwoordelijke samen met de katten
een trainingscursus volgt bij een gespecialiseerde organisatie (Ng et
al., 2015).
o Kies een trainingscursus die een methode aanleert gegrond op
positieve bekrachtiging. Het is efficiënter en diervriendelijker (Ng et
al., 2015; Hiby et al. 2004, en het veroorzaakt geen agressie- of
angstproblemen. Dergelijke trainingsmethode zou gegrond moeten
zijn op de volgende principes:
 Bekrachtig de gewenste gedragingen in plaats van te
focussen op het afleren van ongewenste gedragingen. Het zal
de relatie mens-kat enkel verbeteren (Ophorst et al., 2014).
 Vermijd (zoveel mogelijk) straf.
 De beloning of in uitzonderlijke gevallen, de straf moet
onmiddellijk volgen op het gedrag (Holmes John & Mary,
1957).
 Plan korte trainingssessies in een rustige omgeving met een
aangepaste beloning en een goed beloningsschema (dat ook
het af en toe belonen van reeds gekende commando’s
inhoudt).
 Train de katten op stimuli die ze regelmatig zullen
tegenkomen en op een gewenste manier hierop te reageren,
zodat ze zo goed mogelijk hierop voorbereid worden en zelf
meer controle over de situatie kunnen hebben.
 Om het welzijn van de kat in training te verzekeren, is het
uiterst belangrijk dat zijn omgeving controleerbaar en
voorspelbaar blijft.
 Om verwarring te voorkomen moet elke stimulus (commando)
een andere reactie veroorzaken (Ödberg & Gombeer, 2010).
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Gebruik voor elk getraind gedrag dus een ander commando
(visueel of auditief).
Hoe meer een specifieke stimulus vergezeld wordt door
andere stimuli, hoe minder kans dat het duidelijk
geïdentificeerd wordt en dat de kat het verwacht antwoord
geeft (Ödberg & Gombeer, 2010).
Gebruik geen contradictorische signalen.
In geval van ongewenst gedrag, verander het in een
acceptabele vorm in plaats van het proberen te verwijderen of
probeer het vertonen van het ongewenst gedrag te
voorkomen.
Breng het ongewenst gedrag onder stimulus controle en lok
het enkel uit onder aanvaardbare condities.
Selecteer en bekrachtig een alternatief gedrag dat niet
compatibel is met het ongewenst gedrag.
Gebruik een neutrale ‘time out’ (zonder te belonen of extra
straf) voor ongewenst gedrag dat affiliatieve motivatie heeft
(bv. aandacht trekken, overdreven opgewonden bij spelen)
(Bradshaw & Ellis, 2016).
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