Onderzoek: “een kat is gelukkig met een kattenoppas aan huis”

SAMENVATTING
In deze studie is onderzocht of katten gelukkig zijn met een verblijf in eigen omgeving. Als
kattenoppas hoor ik van de baasjes vaak dat de katten heerlijk rustig zijn bij thuiskomst en dat
alles er netjes en verzorgd uitziet. Gevoelsmatig zijn de katten gelukkig bij de oppas in hun eigen
omgeving. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar katten bij
een verblijf in eigen omgeving tijdens de afwezigheid van de eigenaren. Reden voor mij om het
gevoel nader te onderzoeken en te staven met feiten. In het onderzoek heb ik de meetgegevens
vergeleken met beschikbare onderzoeksuitkomsten uit eerder onderzoek over de
gedragskenmerken bij een tijdelijk verblijf in een kattenpension.
Geluk is af te meten aan de staat van welzijn van de kat. Volgens literatuuronderzoek is het welzijn
van een kat te beoordelen aan de hand van hun gezondheid, natuurlijk gedrag en emoties. In het
onderzoek heb ik mij vooral gericht op natuurlijk gedrag en de emoties van de katten.
Door verschillende gedragskenmerken te toetsen bij de katten op basis van normaal gedrag in huis
in vergelijking met de ervaringen van een kattenoppas aan huis, is getracht het geluk af te meten
aan het welzijn van de kat. De uitkomsten zijn in het onderzoek tevens vergeleken met het gedrag
van katten bij hun tijdelijke verblijf in een kattenpension. Naast kenmerken zoals ras, leeftijd,
geslacht en castratie wordt in een vragenlijst gevraagd naar het karakter van de kat en de mate
van veranderingen bij thuiskomst. De vragenlijst is opgedeeld in 4 gedeeltes: in het eerste
gedeelte worden vragen gesteld over de algemene kenmerken, het tweede gedeelte gaat over
normaal gedrag in huis ten opzichte van de eigenaar en bezoekers, deel 3 gaat over eventuele
ervaringen met een kattenpension en het vierde gedeelte gaat over de ervaringen met een
kattenoppas aan huis. Gedurende de kattenoppas aan huis is het gedrag van de katten
geregistreerd. Door de uitkomsten van de vragenlijsten te combineren met de registraties
gedurende de kattenoppas periode is een positief beeld ontstaan over het welzijn van de kat bij
een kattenoppas aan huis.
Er zijn significante verschillen tussen het emotionele welzijn van de katten bij een kattenpension
versus een kattenoppas aan huis. Met name de stress-niveau’s van katten bij een kattenpension
zijn significant hoger en bereiken ook na een periode van 14 dagen nog niet het stress-niveau van
katten bij een kattenoppas aan huis. Uit het onderzoek is ook gebleken dat het gedrag van de
katten na de kattenoppas met name positief is beïnvloed, dit in tegenstelling tot het gedrag van
katten na een verblijf in het kattenpension. Tijdens de kattenoppas is het natuurlijk gedrag
onveranderd en ligt het stress-niveau gemeten met de cat-stress-score gemiddeld over 14 dagen
op 1,93 (licht ontspannen). Bij een kattenpension ligt de cat-stress-score gemiddeld op 3,16
(gespannen).
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een kat gelukkig is bij een kattenoppas aan huis.
Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Stuur mij dan een berichtje.
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