
Archief 1 kitten wil niet in kattenbak

Uw kitten is nog heel klein, het heeft angst van de kattenbak of wil er niet in gaan.

Indien u een kitten in huis pakt dat u nog moet leren in de kattenbak te gaan, geeft u beste een 
open kattenbak om eerst aan het zand te wennen. Niet alle kwekers leren van in het begin het 

katje netjes in de bak gaan. Als iemand die kitten kweekt weet wat hij of zij doet, 
dan zal uw kitten geen bang hebben van de kattenbak. 

Vele kitten durven niet in een gesloten bak omdat ze deze nog nooit zagen. 
Het is heel moeilijk om een kitten dat gewend is aan een open bak, te laten wennen aan eentje met 

een dak erop en nog eens een deurtje ook nog om binnen te geraken.

Wilt u dit toch aanleren? Ga dan zo te werk:
•
• Plaats u kitten in een bench of groot hok. Of kamertje dat u zeker niet open laat staan.
• Daarin zet u een kattenbak die open is om te starten. 
• U plaatst ook het eten in de buurt van uw kitten en een slaapnestje waar ze kan rusten.
• Uw katje blijft in deze plaats tot ze gewend is aan de kattenbak.
• Dan kunt u het deksel erop plaatsen, vanaf ze in de bak al een paar keer heeft geweest. 

Niet sneller! 
• Hier gaat tijd over, u zorgt dat uw kitten die plek niet kan verlaten.
• Zorg dat ze alles daar heeft van eten en drinken, slaapplekje kattenbak, wat ze nodig heeft.



Archief 1 kitten wil niet in kattenbak

• Ze zal daar een paar weken moeten blijven, in wonen.
• Vanaf uw kitten netjes in de bak gaat met het deksel erop, kunt u ook het klepje proberen 

er aan te doen. Dit moet allemaal op dezelfde plek gebeuren.
• Omdat uw kitten in een kleine ruimte zit, gaat ze vanzelf in haar bak haar behoefte doen, 

omdat ze niet graag heeft dat haar nestje en haar eten vuil worden. Ze gaat nooit haar 
behoefte doen op de plek waar ze eet of slaapt. Hou daar rekening mee.

• Als uw kat de bak gebruikt heeft zoals het hoort, pas na een paar dagen kunt u de deur 
openlaten van de plek waar ze heeft leren in de bak gaan. Laat de bak daar staan, zodat ze 
hem steeds op dezelfde plek terug vindt.

• Plaats in elke andere kamer eenzelfde soort bak met hetzelfde kattenzand erin, zodat ze 
overal een plek weet en vinden kan om naar haar toilet te gaan.

Het is veel werk, maar het loont wel de moeite om een kat te hebben die netjes is. Denk eraan dat 
katten niet graag in een vuile bak gaan, maak hem dagelijks schoon, wij trekken ook onze wc door 
voor er iemand anders op gaat of we zelf er terug op moeten????

Succes

Vera


