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Achtergrond 

Het boek is achtergrondinformatie voor een aantal lessen die in module 3 (en module 6) aan bod 

komen. Het gaat dieper in op verschillende onderwerpen die in module 1 zijn ‘aangestipt’. Met name 

in de lesdelen over ‘Communicatie’ en ‘meten van kattengedrag’, zullen onderzoeken aangehaald 

worden die tevens in dit boek vermeld staan.  

De lesstof (inhoud van de lesmap en aanvullende theorie besproken in de les zelf) is de basis voor de 

examenstof. Er zullen dus geen vragen gesteld worden over teksten in dit boek indien deze niet 

behandeld zijn. 

 

Belangrijke hoofdstukken (H2 t/m H7, H10) 

Hoofdstuk 2 ‘Behavioural development of the cat’ en hoofdstuk 3 ‘Factors influencing the mother-

kitten relationship’ geven een overzicht van de verschillende ontwikkelstadia en met name de 

onderzoeken die ernaar zijn gedaan. Dit hoofdstuk geeft verdieping op de besproken lesstof in 

module 1 over kittens en hun gedragsontwikkeling.  

Hoofdstuk 4 ‘Individuality in the domestic cat: origins, development and stability’  bespreekt termen 

als persoonlijkheid en temperament en de manier waarop dit gemeten kan worden. Dit sluit aan bij 

de lesdag van Frits Lamberts (gedragstesten) , geeft meer achtergrondinformatie over genetische 

aanleg/rasgebonden aanleg bij gedragsproblemen. 

Alle hoofdstukken in deel 3 (hoofdstuk 5 t/m 7) sluiten aan bij de lesdag over Communicatie van 

Trudy van der Goes, geven verklaringen vanuit de Ethologie waarom bepaald soorteigen gedrag 

functioneel is en behandelt de kat als ‘groepsdier’.  

Hoofdstuk 10 ‘the human-cat relationship’ is van belang om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling 

van sociaal gedrag naar mensen en de rol van de factor ‘beperkte socialisatie’ in probleemgedrag. 

Overige hoofdstukken  

Wellicht kan een ander hoofdstuk een naslagwerk zijn en daarmee een bijdrage leveren bij het 

afstudeeronderzoek of het uitwerken van een casus in module 6.  

 

Terminologie 

De wetenschappelijke taal is Engels. Soms is het even wennen aan het taalgebruik, echter een 

gedragstherapeut zal later bij nascholing of het bijhouden van wetenschappelijk onderzoek altijd 

Engels moeten lezen. Het is een vaardigheid die je zult moeten ontwikkelen om deskundig 

gedragstherapeut te blijven. Leestip: aan het begin van elk hoofdstuk en aan het eind van elk 

hoofdstuk vind je een introductie en conclusie. Door dit beiden van te voren te lezen weet je welke 

onderwerpen in het hoofdstuk aan bod komen, wat het lezen van het hoofdstuk zelf kan 

vergemakkelijken.  

Achterin het boek kun je termen zoeken in de Index. Je kunt deze Index tevens gebruiken om te 

kijken in hoeverre je de Engelse begrippen in de gedragswetenschappen begrijpt  

(bijvoorbeeld litter=nest; elimination=uitscheidingsgedrag zoals urineren or ontlasten). 


