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Jagen op katten 
 
Het komt vaak voor dat honden prima luisteren wanneer er weinig afleiding is, maar juist niet 
luisteren wanneer er allerlei leuke dingen om hen heen gebeuren. Om uw hond te leren ook te 
luisteren wanneer hij een kat gezien heeft, zult u stapje voor stapje hier naartoe moeten werken. 
 
Begrijp waarom honden katten opjagen! 
De belangrijkste redenen waarom een hond een kat najaagt zijn omdat de hond wil spelen 
met de kat, of omdat de bewegingen van de kat het roofdier/prooi instinct van de hond 
aanwakkert. In beide gevallen moet u als eigenaar ingrijpen als het nodig is om te 
voorkomen dat de dieren elkaar kwaad doen. Zelfs als uw hond probeert te spelen met de 
kat, dan is het nog steeds mogelijk dat hij te agressief speelt en wil proberen de kat op te 
jagen of te bijten als manier om ermee te spelen. Als uw hond de kat opjaagt om 
roofdierredenen, dan is het nog belangrijker dat u ingrijpt, omdat uw hond de kat 
gemakkelijk kan doden, en de kat uw hond ernstig kan verwonden. 
 
Methode 1 
Laat in het begin de hond alleen los op plaatsen waar het zeer onwaarschijnlijk is dat hij een kat 
tegenkomt. Als u de hond aangelijnd heeft en hij ziet een kat waar hij achteraan wil, zeg dan niets, 
en sta stil zodra de lijn strak komt. U zorgt dat hij geen stap verder komt in de richting van de kat 
(hij mag geen succes hebben met zijn gedrag). Wind u niet op; dat zou de opwinding van de hond 
alleen nog maar vergroten. Blijf rustig en vastbesloten: zorg dat de hond geen succes heeft met zijn 
gedrag! 
 
Houd vol, net zolang tot de hond de lijn niet meer strak trekt en/of zijn aandacht op u richt (zelfs al 
is dat pas nadat de kat uit zicht verdwenen is). Beloon de hond precies op dat moment met een 
meer dan fantastische beloning. Zoek zo vaak mogelijk deze moeilijke situatie op (ga met de hond 
lopen in kattenrijke buurten) en herhaal telkens de bovenstaande oefening. U zult zien dat de 
hond steeds sneller opgeeft en zijn aandacht op u zal richten in plaats van op de kat (blijf hem in 
de aanleerfase hiervoor belonen met uitzonderlijk lekkere beloningen). 
 
Pas als u zover bent dat de hond telkens wanneer hij een kat ziet en u stilstaat, snel zijn aandacht 
op u richt, dan geeft u hem voor het eerst in deze moeilijke situatie het commando ZIT. Dus alleen 
wanneer de hond al zijn aandacht bij u heeft! Wanneer u de oefeningen heeft opgebouwd zoals 
boven omschreven zal uw hond nu gegarandeerd het ZIT-commando opvolgen. Beloon de hond 
weer uitbundig. 
 
Nu bent u zover dat u er op kunt trainen dat de hond zijn aandacht op u richt bij het zien van een 
kat, zonder dat het nog nodig is dat u stilstaat. Zodra er een kat in zicht komt, roept u de hond 
vrolijk bij zijn naam. Richt de hond inderdaad zijn aandacht op u dan beloont u. Laat hem daarna 
weer zitten op uw commando en beloon ook hiervoor weer. Reageert de hond niet op zijn naam en 
wil hij toch weer achter de kat aan, dan reageert u weer zoals voorgaand omschreven. 
 
Wanneer u traint op een manier zoals boven omschreven, dan leert u de hond dat het signaal "kat 
in zicht" betekent : "als ik nu mijn aandacht op de baas richt dan kan ik een beloning verdienen". 
Wanneer de hond dit eenmaal geleerd heeft kunt u de oefeningen herhalen aan een lange lijn en 
later onaangelijnd. Komt het een keer voor dat de hond er tóch vandoor gaat bij het zien van een 
kat, dan roept u één keer FOEI (of NEE) op het moment dat de hond de vaart erin zet. Komt hij 
terug dan geeft u hem natuurlijk een driedubbele beloning. Loopt hij door, haal dan diep adem en 
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zorg dat u de hond weer te pakken krijgt. Blijf niet mopperen of schelden, want dan leert u de 
hond dat hij zich in zo'n situatie maar beter niet door u te pakken kan laten krijgen! Ga gewoon 
door met trainen in de fase waarin u gebleven was en probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat 
de hond opnieuw de kans krijgt om er vandoor te gaan. 
 
Hoewel de beschreven methode omslachtig en tijdrovend is, is uit ervaring gebleken dat het de 
enige echt effectieve methode is. Een alternatieve manier om een hond te leren dat hij niet achter 
katten aan mag jagen is hem te corrigeren met behulp van de lijn zodra hij dat wel wil doen. 
Zolang de hond aan de lijn is kunt u met behulp van correcties mogelijk wel bereiken dat de hond 
niet langer door het lint gaat bij het zien van een kat (tenminste: als u de techniek van corrigeren 
heel goed beheerst en de hond correctie-gevoelig genoeg is). Maar de motivatie van de hond om 
naast u te blijven lopen in plaats van te trekken is dan een negatieve: hij doet dat om een 
lijncorrectie te vermijden. Zodra de hond niet aangelijnd is, valt de fundering van wat hij geleerd 
heeft dus weg. Onaangelijnd zal hij er weer vandoor gaan; de hond heeft weer succes en u zult 
gefrustreerd zijn... 
http://www.dogweb.nl/gedrag/katjagen.html 
 
Methode 2 
Train uw hond, of fris zijn training op, op belangrijke doelen zoals op commando komen 
en afblijven (LEAVE IT). Deze training moet u doen voordat u een kat thuisbrengt, of voor 
u de hond naar een kat brengt, aangezien het cruciaal is als u moet zorgen dat uw hond 
afstand neemt wanneer hij begint de kat op te jagen of lastig te vallen. 
 
Hier komen 
Een cruciale vaardigheid om aan uw hond te leren indien u van plan bent hem los te laten 
lopen, is om te komen wanneer hij geroepen wordt. Probeer uw hond te leren om te 
komen terwijl u wegrent van hem, aangezien hij bijna onvermijdelijk achter u aan zal 
komen. Dit zal het voor hem gemakkelijker maken om dit commando aan het begin van 
de training te leren, aangezien hij uw prijzen zal associëren met het volgen van jou. Beloon 
hem met lekkers wanneer hij op commando komt. 
 
Leave it 
Houd in elke hand wat lekkers. Steek één hand uit terwijl u 
deze dichthoudt en laat de hond daaraan snuffelen. De andere 
hand is achter uw rug. Hij zal waarschijnlijk opgewonden raken 
wanneer hij zich realiseert dat het lekkers in de dichte hand voor 
hem is, maar het is belangrijk dat u zijn pogingen om het lekkers 
te pakken negeert.  

Zeg leave it of uh-uh. Het belangrijkste deel van deze oefening is om uw hond te negeren 
tot hij stopt met actief proberen het lekkers te pakken. Blijf zeggen uh-uh tot hij op dit 
commando reageert. Het kan even duren, maar uiteindelijk zou hij moeten opgeven en 
voor u gaan zitten. Prijs en beloon uw hond dan.  
Als uw hond eenmaal gestopt is met het najagen van het snoepje in uw hand, beloont u 
uw hond met uw stem en geeft u hem het snoepje uit de andere hand. Het is belangrijk 
dat u uw hond niet het snoepje geeft uit de dichtgehouden hand die u gebruikte toen u 
uh-uh zei, omdat dit de hond alleen zal leren dat hij datgene waarvan u zegt dat hij er 
moet afblijven uiteindelijk toch zal krijgen. 

http://www.dogweb.nl/gedrag/katjagen.html


 
 
 
Eva Frerichs 
Gedragstherapie, training & advies 
Tel.: 06-52472625 
Email: info@evafrerichs.nl 

 

 
Herhaal het proces. Het is belangrijk om consequent te blijven in de training. Herhaal het 
proces tot uw hond direct weg van uw hand gaat wanneer u hem zegt eraf te blijven. 

 
Methode 3 
Maak katten onaantrekkelijk voor uw hond. Als geen enkele trainingsmethode heeft 
gewerkt, dan kunt u misschien katten minder aantrekkelijk maken voor de hond. Dit mag  
alleen als laatste redmiddel gebruikt worden, en mag op geen enkele manier te maken 
hebben met verwonden of kwaad doen van uw hond. Experts bevelen aan om ervoor te 
zorgen dat de hond het najagen van een kat gaat associëren met een licht onplezierige 
ervaring, zoals een vervelend geluid, of een beetje weerzinwekkende spraygeur zoals citrus. 
Zelfs een plantenspuit gevuld met schoon, koud water kan genoeg zijn om uw hond de lust 
te ontnemen. Na verloop van tijd zal uw hond zijn najagen van de kat gaan associëren 
met bijvoorbeeld een onprettige straal (hond veilige) citrusspray of een snelle straal koud 
water op de kop, en zal hij niet langer de kat meer achterna willen zitten. 
 


