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Woord van de voorzitter 

ONDERWERP:  

CATS & TULIPS LIDMAATSCHAP 

Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel gemerkt 
hebben is er nogal wat opschudding geweest in 
“Savannah” land. Alle leden hebben hierover 
bericht ontvangen en wij gaan hier dan ook niet 
opnieuw over uitwijden. 
Gevolg van dit alles is is dat Cats & Tulips het 
lidmaatschap, voor ons als Savannahfokkers, 
heeft aangepast. Te weten; 
Alle fokker leden die naast F1 t/m F3 ook F4 en 
lager fokken, gewoon fokkerlid mogen/kunnen 
blijven. Vanaf F4 kittens zullen wij gewoon nog 
stambomen afgegeven na 1 september 2020. 
Dus ook voor de fokkers die een F1 t/m F3 in 
hun fok programma hebben. 
De registraties voor de eerdere generaties 
zullen door de fokker zelf bij TICA USA gedaan 
moeten worden. 
Kort samengevat: 
- fokt u alleen met Servals en F1 t/m F3, dan 
kunnen wij u helaas niet meer voorzien van 
onze diensten, lidmaatschap wordt opgezegd  of 
indien gewenst omgezet naar algemeen 
lidmaatschap (blijft u wel lid, dan kunnen er 
geen stambomen worden aangevraagd). 
- fokt u met Servals, F1 t/m F3, maar heeft u 
daarnaast ook F4 nesten of lager dan mag u 
gewoon fokkerlid blijven. Vanaf F4 kittens 
kunnen/willen wij registreren, al de overige zal 
u zelf via TICA USA moeten aanvragen. 
- fokt u alleen vanaf F4, dan verandert er voor u 
helemaal niets. 
- alle nesten geboren voor 1 september 2020 
kunnen nog bij Cats and Tulips geregistreerd 
worden, nesten geboren op/na 1 september 
alleen nog maar mogelijk vanaf F4. 
 

 
 
 

 

 

 

Gebruik Gabapentine bij katten 
 
Soms is het gebruik van ‘verdovende middelen cq tranquilizers’ een uitkomst bij gestresste 
katten. Veelal wordt er Clomicalm voorgeschreven maar ook het middel Gabapentine wordt 
steeds vaker gebruikt. Gabapentine is een humaan middel echter het wordt ook vaak ingezet 
bij katten en honden. 
 
GEBRUIK GABAPENTINE BIJ GESTRESSTE KATTEN 

Zijn alle stresskatten hiermee te behandelen?  
En kun je dat zomaar bij elke dierenartsen afhalen? 
Het antwoord daarop is nee.  

Het wordt niet door alle dierenartsen voorgeschreven, wel wordt het steeds bekender. Ook 
bij de dierenartsen die er voorstander van zijn, kun je het niet zomaar afhalen. Dan moet 
eerst de kat onderzocht worden of bekend zijn bij de dierenarts. Het kan namelijk niet 
zonder risico’s gebruikt worden en het kan niet worden gebruikt zonder dierenarts advies, 
ook komt het voor dat het middel niet bij alle katten werkt. 

Dankzij de positieve ervaringen om ons heen over Gabapentine, willen wij er meer 
bekendheid aan geven. 

Gabapentine is een medicijn dat bij mensen gebruikt wordt voor epilepsie en zenuwpijn. Bij 
katten (en honden) wordt het ook steeds vaker ingezet als pijnstiller (met name bij 
zenuwpijn, maar ook als bijkomende pijnstiller bij b.v. artrose). 
ls pijnstiller (met name bij zenuwpijn, maar ook als bijkomende pijnstiller bij b.v. artrose). In 
een hogere, eenmalige dosering wordt gabapentine ook gebruikt als angstremmer en 
stressverlager, bijvoorbeeld voorafgaand aan een bezoek bij de dierenarts. 

Gabapentin is angstremmend en stressverlagend, waardoor katten in veel gevallen beter te 
benaderen zijn. Ook werkt het pijnstillend, wat in sommige gevallen wellicht ook bijdraagt 
aan het succes. Het is niet schadelijk, maar heeft wel bijwerkingen, zoals alle medicatie. De 
meest voorkomende bijwerkingen zijn sedatie en ataxie (dronkemansgang). Dit is met name 
bij de hogere dosering die je gebruikt voor het rustgevend effect. Het is dus belangrijk om je 
kat niet buiten te laten zolang de gabapentine nog niet is uitgewerkt (werkt meestal 6-8 uur). 
Heel soms zie je kwijlen of braken. 
 
Het is te verkrijgen bij de dierenarts of soms via een recept van de dierenarts bij de humane 
apotheek (als de dierenarts het zelf niet op voorraad heeft). 
 
Gebruik nóóit medicatie zonder vooraf met uw dierenarts te hebben overlegd, heeft u 
hetzelf in huis dan nóg niet zomaar geven, de dosering voor gebruik bij katten ligt nl 
beduidend lager dan bij mensen.  
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EEN KAT EEN PIL GEVEN 
 

 

VOOR DE EEN APPELTJE EITJE, VOOR DE ANDER EEN STRIJD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat je nooit moet doen bij pillen geven 

Het is absoluut uit den boze om je kat te 
‘overvallen’ als hij op zijn favoriete plekje ligt of 
als hij op de kattenbak zit. Dat kan ertoe leiden 
dat je kat zijn veilige plekje kwijtraakt of de 
kattenbak gaat mijden. 

De wanhoop nabij? 

Blijf onder alle omstandigheden kalm! Als je kat 
echt heel erg gestresst raakt, kan het middel erger 
zijn dan de kwaal. Overleg met je dierenarts. 
Sommige medicijnen kunnen door je dierenarts 
tot een drankje (suspensie) verwerkt worden, dat 
je door het natvoer of kattenmelk kunt mengen. 

In alle gevallen is het handig om de kat eerst iets 
zonder pil te geven, dan een portie mét pil en 
vervolgens weer een zonder pil. 

TIP: Pak de pil altijd vast met een pincet en niet 
met je vingers als je hem ergens in wilt 
verstoppen. Door de pil zelf aan te pakken, breng 
je toch iets van de geur en de smaak over op de 
buitenkant! 
 

 

HAND-OUT: PRAKTIJK VOOR KATTENGEDRAG 

Er zijn eigenaren die diep ongelukkig worden 
wanneer hun kat medicijnen krijgt 
voorgeschreven. Dat is begrijpelijk, want een 
onwillige kat een pil geven is niet zonder gevaar 
voor eigen ledematen. Gebruik onderstaande 
tips als je hulp nodig hebt om je kat medicijnen 
in te geven. 

Volgens het boekje 

De methode die standaard aangeraden wordt is 
als volgt. Je pakt de kat op en zet hem 
bijvoorbeeld op tafel. Terwijl de een de kat 
vasthoudt, duwt de ander met duim en wijsvinger 
van de ene hand op de wangetjes van de kat 
waardoor deze de bek opent. Met de andere 
hand duw je de pil naar binnen (zo ver mogelijk 
naar achteren) en laat de kat even slikken. Houd 
zijn kopje daarbij niet omhoog of naar achteren, 
want dat bemoeilijkt het slikken! 

Geef de kat daarna meteen wat te drinken of 
spuit voorzichtig wat water in het bekje, om te 
voorkomen dat een pil in de keel of slokdarm blijft 
steken en daar irritatie kan veroorzaken. Goed 
opletten of de kat niet toch na een paar tellen het 
pilletje uitspuugt! De kat op schoot of in de arm 
nemen is ook een mogelijkheid bij een 
vriendelijke en rustige kat. 

Moet je langere tijd tabletten geven, dan is het 
aan te bevelen om de kat na de pil een snoepje te 
geven. Hij zal de pil niet echt waarderen, maar de 
beloning wel. 

Plan B 

Voor veel mensen is de methode volgens het 
boekje niet echt bruikbaar, of slechts een of twee 
keer. Daarna heeft de kat snel door wat er gaat 
gebeuren en kan het pillen geven uitdraaien op 
een flink gevecht. 
De kat inbakeren in een handdoek of een trui is 
een optie, maar dit begint al behoorlijk 
onaangenaam te worden voor het dier. 
Ook zijn er zijn ‘pillenschieters’ op de markt, 
waarmee je een pil in de bek kunt ‘schieten’. Dat 
is veiliger voor je vingers, maar voor de kat ook 
niet echt prettig. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stressvrij een pil geven 

Heb je een nerveuze of bange kat, dan zijn alle 
bovenstaande trucs niet echt bevorderlijk voor de 
onderlinge relatie. Het komt er op neer om slimmer 
dan je kat te zijn en te zorgen dat je hem de pil kunt 
geven zonder dat hij het merkt. Gewoon in zijn eten 
verstoppen helpt niet, de kat zal ofwel weigeren om 
te eten ofwel zorgvuldig om het pilletje heen eten. 

Wat dan wel? (overleg eerst even met je dierenarts 
of dit mogelijk is met het medicijn dat jouw kat 
voorgeschreven heeft gekregen) 

• stop een pilletje in een klein balletje paté of 
iets vergelijkbaars, vries het in en laat voor 
gebruik de buitenkant een beetje ontdooien. 
Zo merkt de kat niet dat er iets hards inzit en 
het bevriezen neemt veel van de smaak weg 

• wrijf het pilletje fijn tussen twee lepels en 
meng het door iets kleverigs met een sterke 
smaak (leverworst, paté, smeerkaas, 
pindakaas, beetje tonijn op water uit blik, 
kattenmelk etc) 

• gebruik gewoon blikvoer om de fijngemaakte 
tablet mee te mengen, maar roer er tevens 
een fijngemaakt (gist)snoepje door zodat de 
smaak van de pil verborgen wordt 

• gebruik een product als Easypill. Hiervan kun 
je een laagje om de pil kneden om deze te 
verstoppen. 

• ook kauwsticks zijn prima geschikt om een pil 
in te verstoppen 

• ik heb zelf positieve ervaringen met Liquid 
Snacks: pil fijnmalen en erdoor mengen 
(affiliate link) 

• gebruik je fantasie en wissel regelmatig af. 
Zodra de kat iets ruikt of proeft wat hij niet 
vertrouwt, zul je de volgende keer iets 
nieuws moeten verzinnen! 

 

 

https://ds1.nl/c/?si=1340&li=81998&wi=294899&ws=Liquid&dl=shop%2Fkatten%2Fkattensnacks%2Fpastas_cremes%2Fvis%2F277919%3Frrec%3Dtrue%26pr%3Dproduct1_rr%26slot%3D1%26exprienceid%3D5931%26strategyid%3D81466
https://ds1.nl/c/?si=1340&li=81998&wi=294899&ws=Liquid&dl=shop%2Fkatten%2Fkattensnacks%2Fpastas_cremes%2Fvis%2F277919%3Frrec%3Dtrue%26pr%3Dproduct1_rr%26slot%3D1%26exprienceid%3D5931%26strategyid%3D81466
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     “THE CAT BUTLER”          DID YOU KNOW ….? 
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HET (A)SOCIALE LEVEN VAN EEN KAT 
OVER SOCIALE ORGANISATIE, TERRITORIA, DOMINANTIE EN SOCIAAL GEDRAG - HAND-OUT: DIERENARTS NIENKE BIJVOETS EN PSYCHOLOOG YVON SWEERE 

Er is lang gedacht dat de kat een solitaire diersoort is. Katten jagen namelijk alleen en hun prooi is  
afgestemd op een eenpersoonsmaaltijd. De meeste wilde katachtigen zijn inderdaad solitair, uitgezonderd  
de leeuw die in groepen leeft. Inmiddels is echter bekend dat het sociale systeem van onze huiskatten  
behoorlijk flexibel is en dat ze zowel alleen als in groepen kunnen leven. Ook laten ze verschillende sociale  
gedragingen zien, waarmee het wijdverspreide idee dat de kat asociaal is, langzaam maar zeker verdwijnt. 
 
Solitaire, ofwel alleen levende diersoorten vormen geen blijvende sociale relaties en brengen het grootste deel van hun leven alleen door. Onderzoek suggereert dat de meeste 

katten die zonder menselijke interventie leven solitair zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met het aanbod van voedsel; wanneer er namelijk onvoldoende voedsel is, zullen 
katten zich moeten verspreiden en worden er geen groepen gevormd. Katten zoeken elkaar in dit soort omstandigheden alleen op tijdens het paren, en in het geval van de poes 
tijdens het grootbrengen van de kittens. Contactmomenten zullen ze zoveel mogelijk beperken en proberen te coördineren door hun omgeving met hun geur te markeren.  
 
In groepsverband levende katten. Als katten in groepen leven dan is dit vaak rondom een geconcentreerde voedselbron en onderdak, zoals bij een boerderij of in de stad. 

De meeste groepen bestaan uit verwante poezen, hun vrouwelijke nakomelingen en de nog niet volwassen mannelijke nakomelingen. Verschillen in het aantal groepsleden zijn 
gebaseerd op de hoeveelheid voedsel, de verwantschap tussen individuen, ziekten en menselijk ingrijpen. Groepen boerderijkatten variëren van twee tot elf volwassen poezen, 
waarvan op z’n minst sommigen verwant zijn. Spontane uitwisseling van poezen tussen groepen is zeldzaam. Dit komt waarschijnlijk doordat poezen, hoewel ze zich binnen hun 
eigen groep meestal tolerant ten opzichte van elkaar opstellen, buitenstaanders, zowel poezen als katers, aanvallen. Wanneer er jonge kittens in de groep zijn, worden deze 
aanvallen vaak heftiger. Opvallend is wel dat ook in groepen levende katten een groot deel van hun tijd alleen doorbrengen.  
 
Poezen. De samenwerking tussen poezen lijkt er vooral op gericht te zijn de kans op overleving van de kittens te vergroten. Poezen helpen elkaar bij de bevalling en wassen en 

bewaken elkaars kittens. Indringers worden buiten gehouden en de samenwerkende poezenmoeders zorgen ervoor dat alle kittens voldoende voeding krijgen. Een poes paart 
vaak met meerdere katers en kan dus een nestje werpen met kittens van verschillende vaders. Deze onzekerheid over het vaderschap kan bij katers de agressie en het risico op 

doding van de kittens verminderen. Ook kan het in genetisch opzicht voor poezen handig zijn een zo divers mogelijk nestje kittens te krijgen.  
 
Katers. Jonge katers blijven vaak nog in de buurt van hun moeder of groep, maar vanaf 6 tot 36 maanden trekken ze meestal weg uit de omgeving van hun moeder. De 

leefgebieden van katers overlappen elkaar niet sterk, tenzij de populatiedichtheid heel hoog is. Ook is er weinig bewijs voor samenwerkingsverbanden tussen katers. In het 
paarseizoen worden de leefgebieden echter groter en overlappen ze elkaar meer. Katers proberen dan zoveel mogelijk toegang tot de poezen te krijgen. Volwassen katers zijn 
dus slechts losjes verbonden met poezengroepen. Toch blijkt uit een grote boerderijstudie dat katers ook onderdeel van een poezengroep kunnen zijn. Dergelijke familiekaters 
beschermen niet alleen de groep maar geven ook de kittens hulp en zorg.  
 
Leefgebieden. Katten hebben zowel een leefgebied als een territorium. Het zogenaamde leefgebied wordt gebruikt voor activiteiten als jagen en exploreren. De omvang 

varieert van 0,1 tot 0,8 hectare voor gevoerde katten, tot 270-420 hectares voor katten in het wild. Het leefgebied van een poes omvat voldoende voedsel en schuilplaatsen 
voor haarzelf en de nog van haar afhankelijke kittens. De omvang van het leefgebied van een kater wordt bepaald door de beschikbaarheid van vruchtbare poezen, ongeacht of 
deze alleen of in een groep leven, en de mate van competitie tussen katers. Het leefgebied van katers is gemiddeld 3,5 keer zo groot als dat van poezen. In huis blijken 
volwassen katers ook meer kamers te gebruiken (gemiddeld 5,4) dan poezen (gemiddeld 3,9). 
 
Territorium. Katten hebben niet alleen een leefgebied maar ook een territorium. Dit is het gebied dat actief verdedigd wordt tegen vreemden. Over het algemeen is een 

territorium kleiner dan een leefgebied maar in het geval van de huiskat kunnen leefgebied en territorium hetzelfde zijn. Katers zijn territorialer dan poezen en vormen grotere 
en meer vaststaande territoria. Territoria zijn meestal klein genoeg om te kunnen overzien en worden regelmatig gepatrouilleerd en gemarkeerd. Hoewel katten in groepen 
kunnen leven, vormen de meeste katten een sterkere band met hun leefgebied en territorium dan met een sociaal wezen. Dit maakt katten zeer honkvast, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld honden die graag overal heen gaan zolang ze maar in gezelschap zijn van hun roedel.  
 
Uitgaansrooster. Hoewel een territorium verdedigd wordt, kunnen katten leefgebieden delen. Binnen het leefgebied wordt er gebruik gemaakt van paadjes naar bepaalde 

locaties. Het gebruik van deze paadjes is niet gebaseerd op dominantie maar op een passief ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe. Katten die tegelijkertijd op een 
kruispunt van een dergelijk paadje arriveren, kunnen soms lang blijven zitten, elk wachtend tot de ander het initiatief neemt. Wie gebruik mag maken van bepaalde paadjes en 
locaties lijkt afhankelijk te zijn van het deel van de dag. Een dergelijk ‘uitgaansrooster’ of een verdeling van het gebied geeft katten de mogelijkheid om interacties te vermijden. 
Door afstand te houden kun je namelijk confrontaties uit de weg gaan. Katten leven dus niet willekeurig verspreid in een ruimte maar maken gebruik van een ruimte-indeling. 
Vaststaande dagelijkse activiteiten helpen vaak de ruimte tussen de individuen te bewaren. Ook huiskatten zijn geneigd het huis in individuele zones te verdelen, daarom kan de 

toevoeging of verwijdering van een huisgenoot ook zo verstorend zijn.  
 
Dominantie. Groepsdieren zoals honden vormen meestal een dominantiehiërarchie om onderlinge agressie te reguleren en toegang tot bronnen zoals voedsel te bemiddelen. 

Wanneer een individu wijkt voor een ander individu, en wanneer dit wijken een gevolg is van eerdere interacties tussen twee individuen, is het dier dat wijkt ondergeschikt, en 
het dier waarvoor uitgeweken wordt dominant. Wanneer we de dominantieverhoudingen tussen verschillende paren binnen een groep kennen, kunnen we dus een 
zogenaamde dominantiehiërarchie in kaart brengen. Bij katten die in een groep leven is het bestaan van een dergelijke hiërarchie nog onderwerp van discussie. Een kat neemt 
bijvoorbeeld geen voer weg van een ander, zoals een dominant dier zou doen in een rigide sociale hiërarchie. In plaats daarvan wachten katten vaak hun beurt af, net als bij de 
eerder genoemde ontmoeting op een paadje.  
 
Posities. Hoewel er dus geen sterk bewijs is voor een sociale rang, lijken er in de kattenwereld wel verschillende posities te bestaan. Een daarvan is die van de dominante kater. 

Deze is meestal groter en ouder dan andere katers. Een dergelijke despoot kan de weg van anderen blokkeren, hen grijpen, naar beneden duwen en bestijgen. Poezen lijken niet 
te verschillen in rang, net als gecastreerde katers. Daarnaast kunnen er ook een of meer paria’s zijn; dit zijn katten die continu een lagere lichaamshouding in aanwezigheid van 
andere katten laten zien. Ze lopen om andere katten heen, trekken zich terug wanneer een andere kat nadert en vermijden oogcontact.  
 
Sociaal gedrag. Zonder een hiërarchisch raamwerk is de stabiliteit van sociale groepen afhankelijk van de aanwezigheid van sociaal gedrag. Bij katten lijken gedragingen zoals 

elkaar wassen, tegen elkaar aanwrijven en samen slapen de sleutel tot sociale harmonie. Dergelijk gedrag zorgt ervoor dat er een sociale relatie tussen individuen gevormd 
wordt en dat er een gemeenschappelijk geurprofiel binnen een groep tot stand komt. Niet alle katten in multi-kat huishoudens beschouwen zichzelf als onderdeel van een 
sociale groep. Het kan voorkomen dat in een huishouden met vijf katten er slechts twee sociaal gedrag naar elkaar vertonen. Om het vreedzaam samenleven tussen katten in 
een dergelijk huishouden te bevorderen, is het belangrijk om op verschillende plekken in huis bronnen aan te bieden: water, voer, kattenbakken, slaapplekjes, verstopplekjes, 

hoge plekken en krabmogelijkheden. De katten kunnen elkaar dan altijd vermijden als ze willen, zodat gedragsproblemen voorkomen worden. 
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DIVERSEN 
 

 

 

 

Sponsor Kattenren.com 

 

Voor een Kattenren of catio bent u bij kattenren.com aan 
het juiste adres. 
 

Wij zijn een klein familiebedrijf “PB Aluminiun “ in Best. 
In 1989 zijn wij begonnen met ons bedrijf en hebben we 
ons steeds verder gespecialiseerd in het maken van 
onderkomens voor dieren. Wij maken gebruik van 
onderhoudsvrije producten zodat u en uw huisdier(en) 
volop van het verblijf kunnen blijven genieten. Het 
kattenverblijf is niet alleen onderhoudsvrij, ook zorgen wij 
ervoor dat deze voor u specifiek op maat gemaakt wordt en 
een luxe uitstraling krijgt. 
  

Iedere kattenren verdient ook een mooie 
inrichting! Zo zorgen wij onder anderen voor fijne plekken 
waar de kat(ten) kunnen slapen, spelen en schuilen. Een 
goede inrichting zal er voor zorgen dat uw kat zich optimaal 
gelukkig zal voelen in zijn of haar kattenren. 
Mocht u vragen hebben of advies willen, neem gerust 
contact met ons op. 
 
www.kattenren.com 
 

 

België en Savannah katten 

 
Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid bij 
verkopers en kopers van Savannahkatten naar en 
in België. 
 
Dus nogmaals voor alle duidelijkheid; 
 
Savannah’s zijn NIET toegestaan in België, ook 
niet, zoals bij Bengalen wel het geval is, vanaf de 
vijfde generatie. Het vreemde is dat wij als 
Savannah fokker zijnde wèl mogen verkopen, 
maar, de eventuele Belgische koper, mag de 
Savannah niet houden. Verwarrend? Jazeker. 
 
Maar zeg nu zelf, als je tóch een Savannah aan 
iemand in België verkopt, je later hoort dat je 
kitten/ kat, welke je met de groots mogelijke 
liefde en zorg hebt gefokt, opgevoed en 
gesocialiseerd, in beslag wordt genomen omdat 
deze niet is toegestaan in België en met alle 
gevolgend van dien, dat wïl je als fokker niet! 
 
Dus, hou je aan deze Belgische regels en wees 
wijs, verkoop géén kittens aan mensen die in 
België wonen. 
 
Onderstaande link verwijst naar de Belgische 
positieflijst. 
 
http://www.huisdierinfo.be/positieve-lijst-
zoogdieren 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emailadressen bestuur 

 
Voorzitter 
Betty Hagebeek  voorzitter@skvn.nl 
 
Secretaris 
Caroline Geres  secretaris@skvn.nl 
 
Penningmeester 
René Bossers  skvn.penningmeester@gmail.com 
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