
Tik, tik, tik, … Hoor jij je kat al van ver aankomen? Krassen op uw arm van haar
scherpe klauwen tijdens het spelen? Of beschadigt ze ongewild je meubilair met
haar te scherpe nagels? De nagels van binnenkatten slijten amper omdat ze
niet op ruwe steen lopen en niet aan bomen krabben. De krabpalen die u
voorziet heeft ze nodig om al krabbend en knedend haar feromonen af te
zetten, maar de materialen (sisal, karton,…) slijten haar nagels niet af. 
Nagels die te lang worden hinderen niet alleen u of uw meubilair, maar ook uw
kat. Je zal soms merken dat er bv een speeltje of een badmatje waar ze
overloopt aan haar nagels blijft hangen, wat hinderlijk is voor haar. Het kan ook
voorkomen dat de nagel zo ver doorgroeit dat hij haar eigen voetkussentje
doorboort wat erg pijnlijk is. En er komt tijdens het lopen steeds meer druk op
haar nagelriem (een nagel kan niet oneindig ver ingetrokken worden), waardoor
deze te jong zijn veerkracht kan verliezen.  

Het is dus een goed idee om de nagels van je kat te knippen.
Het enige wat je nodig hebt is een nageltangetje (geen
nagelknipper voor mensen, die is voor platte nagels ipv
ronde nagels, z.o.z.), geduld en… de kat. 
 
Laat de kat op uw schoot zitten. Neem het pootje met één
hand vast, met het teentje van de te knippen nagel tussen
duim en wijsvinger. Als u lichte druk uitoefent, komt de nagel
meteen volledig tevoorschijn. Knip een klein stukje van de
nagel af, anders knipt u in ‘het leven’ (dit is het roze gedeelte
dat door de nagel heen schijnt, het is doorbloed en het is
pijnlijk als u hierin zou knippen).

Fout

Fout

Nagels knippen... 



Tips: 
- Knip de nagels al als ze nog kitten is, ook al is het nog  
niet echt nodig, dan is het voor haar de normaalste  
zaak van de wereld 
- Kies een moment dat de kat rustig is, niet als ze  
speels is, want dan heeft ze ‘geen tijd’ om rustig op  
uw schoot te blijven zitten. 
- Als uw kat protesteert: 
     - Laat haar wennen aan de nagelknipper (leg hem gewoon in het zicht,
bevoorbeeld tussen haar speelgoed) 
     - Blijft ze er toch voor vluchten, hou hem dan al proactief in je broekzak,
zodat je hem ten gepasten tijde bij de hand hebt en niet meer uit de lade (waar
ze weet dat ie ligt) moet halen 
    - Protesteert je kat (wriemelen, blazen) als je haar op schoot hebt en haar
voetje vastneemt om de nagel eruit te drukken? Dan is de belangrijkste
oefening (ook voor u!): geef nooit toe aan haar protest! Want wat ze dan
meteen leert: ze gaan iets doen wat ik niet begrijp en als ik protesteer stoppen
ze ermee. Dus… ze zal altijd blijven protesteren. 
          - Heb begrip voor haar protest, want als iemand onze pols blokkeert (en
we begrijpen niet waarom) trekken wij ook automatisch weg. Dus blijf rustig. 
          - Maar geef er niet aan toe. Wees gerust, hoe krachtig haar worstelingen
ook zijn, ze zal zichzelf echt geen pijn doen. Het is een oefening (waar je er
mogelijk niet in slaagde effectief een nagel te knippen, maar da’s niet erg. En
volgende keer beter). Hou haar poot gewoon vast tot ze stopt met protesteren.
Stopt ze (dus ‘geeft ze op’) laat haar poot los en beloon haar (snoepje, favoriete
spelletje) en beëindig de oefening. Ze zal leren dat protest nutteloos is, maar
dat het sneller voorbij is als ze rustig blijft. Zo bouw je langzaam op tot je haar
nagels kan knippen. Soms is maar 1 of 2 oefenbeurten nodig, bij sommige
katten meer, maar met geduld komt het goed. 
 
Succes!  

Deze infofiche wordt u aangeboden door Karin Weuts, 
GedragsTherapeut voor Katten, ism PurrFect Design, 

Lange Klarenstraat 25, Antwerpen - en online op www.PurrFectDesign.be 

PS: Knipt u per ongeluk toch in het leven: Dat voelt voor uw kat als een speldenprik, wat niet leuk is

natuurlijk, maar lijkt erger dan het is omdat een nagel erg bloed. Maar dat zal vanzelf snel weer

stoppen. Kort maar krachtig dus. Maar als u de richtlijnen volgt en enkel in het witte nagelgedeelte

knipt zal dit natuurlijk nooit voorvallen.


