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Samenvatting socialisatie  
Een socialisatieperiode is een zogenaamd gevoelige periode in het leven van het jonge dier 
waarin het dier zeer snel en efficiënt informatie kan en moet opnemen uit de leefomgeving 
om later op normale wijze soortspecifiek gedrag te kunnen vertonen en om soortspecifieke 
interacties te kunnen aangaan met zijn leefomgeving; tevens om normaal te kunnen 
reageren op de in de omgeving optredende gebeurtenissen.  
 
Onderzoek heeft geleerd, dat hoe prikkelarmer de opgroeisituatie is, des te slechter het dier 
zich in het latere leven kan aanpassen aan nieuwe gebeurtenissen in de leefomgeving. De 
daaruit voortvloeiende gedragsproblemen zijn niet tot zeer moeilijk te rectificeren. De mate 
van de ernst van deficiëntie is afhankelijkheid van de mate van de tekortkoming in de vroege 
levensfase.  
 
In de socialisatieperiode moet het jonge dier geleidelijk aan allerlei relevante prikkels 
worden bloot gesteld. Bij een chronische tekort  zal dit leiden tot gedragsproblemen, 
waaronder pathologische angst of excessieve (angst)agressie de meest bekende vormen zijn.  
 
Risicovolle omstandigheden en contexten voor het ontstaan van socialisatie deficiënties zijn 
bijvoorbeeld: kittens in een schuur vinden op het platte land zonder of met zeer weinig 
contact met mensen, kittens uit de internationale handel en/of op transport, zwerfkatten, 
kittens met lichamelijke verwaarlozing, etc.. 
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Wij hebben van u de vraag ontvangen om als deskundigen op het gebied van diergedrag en 

dierenwelzijn, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, een verklaring op te stellen met 

betrekking tot socialisatie, socialisatie deficiënties en de gevolgen voor dierenwelzijn, met speciale 

aandacht voor de kat.  

Uw vraag is algemeen gesteld en wij hebben getracht om in lijn met de vraagstelling enkele 

algemene aandachtspunten omtrent dit onderwerp te benoemen en te bespreken. Het onderwerp 

kent echter vele facetten die nog verder uitgediept kunnen worden. Wij pretenderen derhalve zeker 

niet volledig te zijn.  

In de navolgende tekst zullen wij allereerst het begrip socialisatie definiëren en uitleggen, vervolgens 

zal uiteengezet worden wat er moet gebeuren om hieraan een correcte invulling te geven in de 

praktijk en wat de (gedragsmatige) consequenties zijn voor onze huisdieren, indien dit niet gebeurt. 

Tot slot zullen we het fenomeen socialisatie belichten in het kader van het begrip dierenwelzijn en de 

risicocontexten benoemen.  

 

Het onderwerp socialisatie is in Nederland ingebed in het Besluit houders van dieren (d.d. 5 juni 

2014), artikel 3.22 (Indien een gezelschapsdier in een inrichting verblijft tijdens de periode waarin het 

dier ontvankelijk is voor socialisatie, wordt ervoor zorg gedragen dat het dier: 

a. went aan de omgang met de mens en relevante diersoorten en aan 

houderijomstandigheden en 

b. in voldoende mate in de gelegenheid is tot het leren en tonen van soorteigen 

gedrag). 

 

Hiermee is de importantie van het onderwerp tevens onderstreept in de Nederlandse regelgeving. 

Definitie socialisatie  

Een socialisatieperiode is een zogenaamd gevoelige periode in het leven van het jonge dier waarin 

het dier zeer snel en efficiënt informatie kan en moet opnemen uit de leefomgeving om later op 

normale wijze soortspecifiek gedrag te kunnen vertonen en om soortspecifieke interacties te kunnen 

aangaan met zijn leefomgeving; tevens om normaal te kunnen reageren op de in de omgeving 

optredende gebeurtenissen. De resultaten van de invulling van deze gevoelige periode kunnen 

levenslange consequenties tot gevolg hebben en zijn daardoor vaak moeilijk terug te draaien door 

bijvoorbeeld her-conditionering in een gedragstherapeutisch traject. De reden hiervoor is, dat de 

hersenontwikkeling wordt beïnvloed door het al of niet optreden van relevante gebeurtenissen in die 

gevoelige fase, en dit beperkt de mogelijkheden tot latere beïnvloeding. In de oude literatuur wordt 

ook wel eens gesproken over kritieke perioden om het belang van deze essentiële korte 

levensperiode te benadrukken.   
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Zeer vroeg in de ontwikkeling vinden imprintings processen plaats, die zeer kort duren (enkele uren 

tot een dag), waarbij het pasgeboren dier zich bindt aan het moederdier en vice versa. De exacte 

duur van deze processen verschilt van soort tot soort. Bij sommige soorten wordt dan ook de 

soortidentiteit vastgelegd. Tegelijkertijd en erna vindt de primaire socialisatiefase plaats, die begint 

als de zintuiglijke ontwikkeling ver genoeg is voortgeschreden om relevante prikkels te kunnen 

opnemen en verwerken, en waarbij het jonge dier kennis dient te maken met diverse relevante 

leefomstandigheden en stimuli uit de leefomgeving.  

 

Socialisatie speelt een rol bij vele zoogdier- en vogelsoorten. De precieze gevoelige fases zijn echter 

niet bij alle diersoorten goed onderzocht en soms ook niet bekend. In tabel 1 wordt een kort 

overzicht gegeven van de socialisatieperioden, zoals bekend bij enkele reguliere 

gezelschapsdiersoorten. 

 

Tabel I. Socialisatieperioden van een aantal reguliere diersoorten die als gezelschapsdier wordt gehouden. 

Diersoort 1e socialisatieperiode Opmerkingen 

Hond 3 - 12 weken 2e socialisatieperiode 12wkn-1/2 j. 

Kat 2 - 7 weken 2e socialisatieperiode 8-16 w? 

Papegaai ? - 1j? NB. Verschillende soorten 

Paard 4 - 12 weken Merrie-veulen binding: > 2 dagen 

Konijn 2 - 8 weken  

Fret 4 - 10 weeks vermoedelijk 

 

 

Socialisatieperiode bij de kat 

Deze gevoelige periode voor socialisatie is qua aanvang en lengte soortspecifiek. Bij de gemiddelde 

kitten vangt deze gevoelige periode aan rond de 2-2½  week en sluit af rond de 7 weken. Het bestaan 

van een tweede socialisatiefase zoals is omschreven bij de hond, is bij de kat niet duidelijk en ook 

niet ondersteund vanuit de literatuur.  

Uit onderzoek blijkt dat begin en einde van een socialisatieperiode niet altijd en geheel strikt 

afgebakend zijn, want er zijn sterke aanwijzingen dat rassen mogelijk kunnen verschillen betreffende 

het begin en het einde van deze periode. Ook is het zo dat variatie tussen individuen kan optreden in 

wisselwerking met het stimulusaanbod van de vroege leefomgeving (kwantiteit en kwaliteit) en 

contexten (bijv. ouderdieren wel of niet aanwezig). Socialisatie is dus een complex proces met veel 

essentiële leermomenten en met niet altijd op voor hand aanwijsbare beïnvloedende factoren, maar 

met als uitgangspunt en gevolg dat wanneer er geen noodzakelijke stimulatie plaatsvindt in deze 

juiste periode, dit tot grote irreversibele consequenties kan leiden voor de gedragsmatige, inclusief 

de daaraan gekoppelde (hersen)fysiologie, acties en reacties van een individu; nu en in de toekomst.  
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Consequenties van een slechte socialisatie (socialisatie deficiënt zijn) 

Zowel in de imprintingsfase als in de socialisatieperiode wordt de hersenontwikkeling beïnvloed door 

de aard van en het aantal prikkels, waarmee het jonge dier wordt geconfronteerd. Onderzoek heeft 

geleerd, dat hoe prikkelarmer de opgroeisituatie is, des te slechter het dier zich in het latere leven 

kan aanpassen aan nieuwe gebeurtenissen in de leefomgeving. Met andere woorden, de coping 

capaciteit is verminderd en dat betreft ook het leervermogen.  

De specifieke gedragsmatige acties en reacties die duiden op een socialisatie deficiëntie in de vroege 

levensfase uiten zich voornamelijk in angstgedrag: angst voor allerlei onbekende gebeurtenissen, 

stimuli en onbekende levende wezens, inclusief de mens en andere katten, die niet tot zeer moeilijk 

is te rectificeren. Vanuit deze angst kan zich tevens agressief gedrag ontwikkelen die in sommige 

gevallen van aanvankelijk defensief (verdedigend) naar meer offensief (aanvallend) kan veranderen. 

In de literatuur zijn voor de kat tevens beschrijvingen beschikbaar dat het socialisatie deficiënt zijn 

ten aanzien van eigen soortgenoten, hetgeen kan ontstaan bij het vroegtijdig overlijden van het 

moederdier, te vroege spening en/of geen broers of zusjes hebben, kan resulteren in hard spelgedrag 

dat telkens escaleert naar agressie. Probleemgedrag dat vaak resulteert tot afstand en/of 

herplaatsing. 

 

Van belang is verder erop te wijzen dat socialisatie deficiënties in verschillende vormen en mate van 

ernst kunnen optreden. Een aantal voorbeelden wat betreft uitingsvormen: 

1) Katten met een karakteristiek uiterlijk (bijv. witte katten of langharige katten) die in de 

socialisatiefase alleen katten van het eigen type hebben gezien kunnen angst en/of 

angstagressie ontwikkelen voor anders uitziende katten. 

2) Katten die niet met jonge kinderen kennis hebben gemaakt kunnen een deel-socialisatie 

deficiëntie ontwikkelen voor kinderen en zijn daarvoor bang.   

3) Katten die alleen de fokker(s) hebben gezien en geen andere personen kunnen een angst 

ontwikkelen voor onbekende mensen. 

4) Katten die bij de fokker alleen mannelijke verzorgers hebben gezien kunnen een angst 

ontwikkelen voor vrouwen, en andersom. 

5) Angst voor verkeer of andere gebeurtenissen  kan ontstaan indien niet of onvoldoende  met 

daarmee samenhangende beelden en geluiden is kennisgemaakt. 

 

De mate van de ernst van deficiëntie is in afhankelijkheid van de mate van de tekortkoming in de 

vroege levensfase (nooit ervaren, een keer ervaren, meerdere keren doch weinig, etc.). 
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Gewezen moet worden op het feit dat niet iedere angst bij een dier toegeschreven kan worden aan 

een socialisatie deficiëntie, even zo goed als niet elke socialisatie deficiëntie leidt tot angst. Een 

socialisatie deficiëntie is een achterliggende oorzaak die na een zorgvuldige anamnese mogelijk 

gekoppeld kan worden aan een gedragsmatig probleem zoals bijvoorbeeld angst.  

Angstgedrag is goed te herkennen bij de kat (zie tabel 1- angst herkennen bij de kat). Gekoppeld aan 

risicovolle omstandigheden en contexten, zoals bijvoorbeeld katten in een schuur vinden op het 

platteland, zonder of met zeer weinig contact met mensen, kittens uit de internationale handel en/of 

op transport, zwerfkatten, kittens met lichamelijke verwaarlozing,  etc., kan men redelijkerwijs wel 

een socialisatie deficiëntie vermoeden. 

 

 

TABEL 1. ANGSTGEDRAG HERKENNEN BIJ DE KAT. 

 

 Angstgedrag bij de kat 

Houding/positie Lage houding (lage lichaamshouding: oren naar achteren, 

staart laag gedragen, door de poten gezakt). 

 “Elleboogzit”: door ellebogen en achterpoten gezakt, 

maar poten naar voren gericht; de kat lijkt te liggen, maar 

de elleboogzit is een actiebereide houding, waarbij elk 

moment gevlucht kan worden; kat is zeer alert op zijn 

omgeving.  NB poten gevouwen onder het lichaam en 

niet alert op omgeving = rusthouding. 

 “Hoog zitten”: angstige katten gaan het liefst hoog zitten 

in hun verblijf: hoog op de kast, de bovenste plank, etc.. 

Bewegingen Nauwelijks meer bewegen, bevriezen van angst 

(freezing). Eventueel wel trillen. Te schakeren onder een 

passieve angstuiting, een angstvorm die overigens vaak is 

waar te nemen bij ernstige socialisatie deficiënties. 

Gedrag: verstoppen. 

 Bewegingen soms vertraagd, mits geen deins, vlucht of 

paniek. Bewegingen zoals over de grond heen kruipen in 

een lage houding (buikschuiven). 

 Deinzen (korte afstand): snelle korte beweging naar de 

grond gerichte (in elkaar duiken) en/of naar achteren, 

min of meer op plaats; meestal wel alert op omgeving. 

 Wijken (korte afstand): enkele stappen achteruit t.o.v. 

angstopwekkende stimulus (kan snel en langzaam); 

meestal alert op omgeving. 

 Vlucht (langere afstand): met een snelle beweging zich 

verwijderen van angstopwekkende stimulus; dier 

mogelijk nog enigszins bereikbaar/aanspreekbaar voor 

baas. 
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 Paniek: opperste angststatus; zeer snelle soms 

ongecontroleerde bewegingen, weg van de 

angstopwekkende stimulus. Dier ook niet meer 

bereikbaar/aanspreekbaar voor de baas. 

 Eventuele extra gedragingen bij alle hierboven genoemde 

opties: beven, trillen. 

Kijkgedrag Pupil vergroting. 

 Wegkijken van stimulus: kop afdraaien van 

angstopwekkende stimulus . 

Fysiologie Hartslagverhoging en versnelling ademhaling. 

Vocalisaties Harde miauooow 

 Blazen 

 Krijsen 

 

 

De invulling van de socialisatieperiode 

In de socialisatieperiode moet het jonge dier geleidelijk aan allerlei relevante prikkels worden 

blootgesteld. Voor onze huisdieren zijn relevante prikkels soortgenoten (van diverse kleuren en 

vormen), volwassenen en kinderen van verschillende leeftijd en huidskleur, andere diersoorten, 

huisgeluiden en gebeurtenissen (o.a. pannen, stofzuiger, muziek) en geluiden die samenhangen met 

de buitenomgeving op straat (o.a. paraplu’s, verkeer, mensendrommen, vuurwerk). Dit kan 

gefaseerd in een socialisatieprogramma worden toegediend (NB. uiteraard niet alles te gelijk en te 

jonge kittens niet gelijk blootstellen aan de meest heftige prikkels). 

Tijdens deze gevoelige periode wordt de soort- en sekse-identiteit vastgelegd en de eigenschappen 

van die soorten, waartegen het dier later soortspecifiek sociaal gedrag zal vertonen. Ook wordt de 

mate van flexibiliteit vastgelegd, waarmee het dier zich later aan nieuwe prikkels kan aanpassen.   

 

Over de duur van de toediening van prikkels die nodig is om een voldoende socialisatie te bereiken, is 

niet veel bekend. Voor een laboratoriumsituatie is gebleken dat enkele minuten expositie aan 

(diverse) mensen per dag per pup voldoende kan zijn om aan mensen gesocialiseerd te raken. Voor 

een voldoende socialisatie voor de veel variabelere huissituatie wordt een aanzienlijk langere duur 

aanbevolen. Voor katten is hierover niets bekend. Ideaal is opgroeien in een huissituatie, waarmee 

wordt bereikt dat een voldoende variatie aan prikkels wordt gepresenteerd alsmede een voldoende 

duur van die presentaties wordt bereikt.   

 

Verantwoordelijkheden 

Een ieder die dieren fokt en opvoedt moet op de hoogte te zijn van het enorme belang van de eerste 

levensfase van jonge dieren. Voor een gemiddelde Nederlandse huiskat betekent dat de 
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verantwoordelijkheid voor de invulling van de primaire socialisatieperiode (i.e. 2-7 weken) in de 

praktijk onder de verantwoordelijkheid van de fokker valt. In afwijkende situaties, bij ziekte en 

infectiegevaar, bij de handel, bij inbeslagname, bij doorverkoop, bij asielkatten, etc. kan deze 

verantwoordelijkheid uiteraard bij andere personen liggen (anders dan fokker). 

 

Koppeling met welzijn 

Dierenwelzijn is een veelomvattend begrip dat zowel het fysieke als het geestelijke welzijn van een 

dier omvat. De faculteit diergeneeskunde hanteert derhalve de volgende definitie van Ohl & 

Hellebrekers (Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 2009): Een individu verkeert in een staat van welzijn 

als het in staat is zich actief aan te passen aan zijn levensomstandigheden en daarmee een toestand 

te bereiken die het individu als positief ervaart. 

 

De koppeling tussen socialisatie deficiënties met welzijn is aan de hand van deze definitie, waarin het 

vermogen tot aanpassen centraal staat, goed te onderbouwen met het gegeven dat een prikkelarme 

opgroeisituatie zal leiden tot een dier dat zich in het latere leven slecht zal aanpassen aan nieuwe 

gebeurtenissen. De mogelijkheid om op normale wijze met omgevingsstimuli en -uitdagingen om te 

gaan, wordt ook wel coping capaciteit genoemd. Slecht gesocialiseerde dieren hebben een verlaagde 

coping capaciteit, omdat zij niet in staat zijn om zich binnen de mogelijkheden van hun normale 

soortspecifieke gedragsrepertoire aan te passen aan hun leefomgeving. Bij een chronische 

blootstelling zal dit leiden tot pathologisch gedrag (i.e. niet normaal gedrag), waaronder 

pathologische angst of excessieve agressie de meest bekende vormen zijn bij socialisatie deficiënties. 

 

De socialisatie deficiëntie en de gevolgen daarvan kan men tevens koppelen aan de reeds in 1965 

door de Brambell Committee (EU) gelanceerde de vijf vrijheden, genoemd als algemene richtlijnen 

om in de praktijk toepasbare criteria voor het welzijn van dieren te kunnen definiëren. Genoemd 

zijnde (met voorbeeld): 

 

(1)  Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding. 

 (door de beschikbaarheid van vers water en voer kan een optimale gezondheid en 

energiehuishouding worden gegarandeerd). 

(2)  Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief. 

 (door een geschikte en veilige huisvesting te bieden, inclusief een comfortabele rust- en 

schuilplaats). 

(3)  Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes. 

 (door deze te voorkomen en wanneer deze toch optreden, door ze snel en adequaat te 

diagnosticeren en te behandelen). 

(4)  Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitvoeren. 
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 (door voldoende bewegingsvrijheid te geven, in een daartoe geschikte [stal]ruimte, het 

aanbieden van een prikkelrijke omgeving, die uitnodigt tot het vertonen van normaal 

soorteigen gedrag, en door sociale huisvesting met soortgenoten. NB. in ieder geval bij 

sociale dieren). 

(5)  Vrij zijn van angst en chronische stress.  

 (door huisvesting en management te hanteren die angst en stress zullen voorkomen; door 

een goede socialisatie om angst voor mensen, andere dieren en stimuli in de toekomst te 

voorkomen). 

 

 

Bij een socialisatie deficiëntie kan geconcludeerd worden dat de vrijheden 2, 4 en 5 in het gedrang 

kunnen komen, waarvan hieronder een korte toelichting. 

 

Uiteraard in afhankelijkheid van de aard en ernst van de deficiëntie zal er sprake zijn van fysiek en 

fysiologisch ongerief (vrijheid 2): de continue fysiologische stressreactie opgeroepen door  de 

chronische angst bij socialisatie deficiënte katten, leidt tot een gesensitiseerd stresssysteem met 

veelal ook meetbare permanente hoge stresshormoonlevels (cortisol) en/of een sensitiseert 

stresssysteem aan te tonen met bijvoorbeeld een ACTH-challenge test.  Deze dieren staan dus, naast 

de mogelijk observeerbare gedragsuitingen van stress, ook fysiologisch gezien onder hoogspanning 

waarbij het stresssysteem niet meer op baseline niveau kan komen, dan wel herstelt. Een gevolg 

hiervan kan weer zijn dat er een verhoogde gevoeligheid voor ontstekingen en m.n. infectieuze 

ziekten (chronische blaasontsteking resp. niesziekte bij de kat als specifieke risico’s) ontstaat omdat 

het functioneren van het immuunsysteem negatief wordt  beïnvloed door verhoogde 

cortisolconcentraties in het lichaam. 

 

Voorts is een slecht gesocialiseerd dier vanwege de hoge mate van angst die daar veelal uit voort 

vloeit, niet instaat zijn normale soortspecifieke gedrag uit te voeren in een reguliere leefomgeving 

die wij onze huiskat te bieden hebben (vrijheid 3): angst maakt dat vele andere gedragsmatige 

behoeften worden onderdrukt en soms geheel niet meer worden uitgevoerd. Leerprocessen nemen 

af. In zeer ernstige gevallen zal het dier zelfs niet meer voldoende eten en voldoende slaap tot zich 

nemen. Dat de vijfde en tevens laatste vrijheid in het gedrang komt spreekt voor zich na 

bovenstaande informatie: een socialisatie deficiëntie uit zich meestal in een permanent verhoogd 

angst- en stressniveau. 

 

Het herkennen van huisvestingssituaties met een risico voor socialisatie deficiënties. 

Tot slot volgt hieronder een opsomming van enkele situaties die mogelijkerwijs sneller zouden 

kunnen leiden tot socialisatie deficiënties en waarbij men extra alert zou moeten zijn. Situaties 

moeten genoemd worden waarbij jonge kittens gedurende de socialisatiefase:  
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1) Opgroeien op een afgelegen boerderij; 

2) Opgroeien  in een niet gebruikte stal of schuur of ander soortige prikkelarme omgeving (bijv. 

afgesloten kamer); 

3) Opgroeien met contact met slechts één of twee personen; 

4) Opgroeien in de vrije natuur; zwerfkat (wel gesocialiseerd, maar niet op het leven bij de 

mens); 

5) Opgroeien zonder contact met jonge kinderen; 

6) Opgroeien zonder (visueel?) contact met andere dieren. 

 

Een vermoeden van een socialisatie deficiëntie kan bovendien gerechtvaardigd zijn als men bij een 

persoon kittens aantreft die zeer bang zijn (voor nieuwe dingen of personen), maar kan met name in 

de bovengenoemde contexten en situaties plausibeler worden geacht.  

 

Tot slot moet opgemerkt worden dat als na de primaire socialisatiefase dieren weer in een 

prikkelarme omgeving worden gehuisvest of in de vrije natuur terecht komen als zwerfdier, de 

aanvankelijk min of meer gesocialiseerde dieren weer kunnen de-socialiseren. Het geleerde in de 

primaire socialisatiefase kan verloren gaan als contacten met mensen en diens leefomgeving niet 

worden gecontinueerd.  

 

Uiteraard is het zo dat angst ook een genetisch basis heeft. Niet alle excessieve angst bij jonge dieren 

kan dus, zoals hierboven eerder genoemd, aan het falen van een socialisatie worden geweten en 

andere of meerdere oorzaken kunnen ten grondslag liggen. Het is echter wel de combinatie tussen 

de huisvestingssituatie, de context en de waargenomen angst, die tot een diagnose socialisatie 

deficiëntie kan leiden, dan wel dat (als men jonge kittens in een prikkelarme omgeving aantreft) men 

moet constateren dat het risico bestaat op het zich ontwikkelen van een socialisatie deficiëntie. Ook 

dat zou o.i. moeten leiden tot ingrijpen. 

 

Wij hopen dat wij met onze uiteenzetting meer verduidelijking hebben gegeven over de 

onderwerpen ten aanzien van het fenomeen socialisatie, socialisatie deficiënties, risicocontexten en 

de verbanden met dierenwelzijn.  

 

 

Mocht u nog verdere vragen hebben dan zijn wij uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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