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Wat is TNR? 
TNR staat voor; trap vang, neuter steriliseer/castreer, release laat los. 
  
Hoe gaat dat in zijn werk? 
  
Zwerfkatten worden na telefonische melding gevangen en gecastreerd, waarna ze hetzij 

worden teruggezet, hetzij naar een Asiel gaan.  
 



Het is daarbij natuurlijk wel belangrijk om vast te stellen  of een kat werkelijk een zwerfkat 

is of gewoon een huiskat die een ommetje maakt. Betreft het op straat gezette 

huiskatten of buiten geboren en dus wilde katten of zijn het door lang zwerven 

verwilderde huiskatten. 

  

Als het niet duidelijk is waar de kat vandaan komt, bv achtergelaten bij een verhuizing, 

huisuitzetting of overlijden van de eigenaar en het een tamme kat betreft. 

Door de juiste vragen te stellen kun je daar achter komen. 

Je kunt ook eerst in de directe omgeving  folderen met het verzoek of de eigenaar zich wil 

melden. 

Hiermee wordt voorkomen dat de kat van de buren per ongeluk wordt meegenomen. 

  

Van iedere gevangen kat wordt gecontroleerd of hij gechipt is. Zodat een eventuele 

eigenaar opgespoord kan worden. Soms wordt een reeds lang vermiste kat vele 

kilometers van huis aangetroffen. 

Katten liften soms ongemerkt mee in een auto of vrachtwagen of worden door de boze 

buurman meegenomen en ver van huis achtergelaten. 

 



Vóór het vangen wordt er eerst geïnventariseerd om hoeveel en wat voor soort katten het 
gaat, zodat je weet hoeveel opvangruimte er gereserveerd moet worden, wat de 
dierenarts kan verwachten en hoeveel materiaal en mensen er nodig zijn. 

Hiervoor kun je dit schema gebruiken. 
De gehele tekst van deze presentatie en alle eventueel benodigde formulieren worden 

beschikbaar gesteld. 
 
 



Hoe vang je een kat? 

Als eenmaal is vastgesteld dat het inderdaad om zwerfkatten gaat, dan wordt er een 

vangkooi geplaatst. 

De kooi wordt zo neergezet  dat je goed oog hebt op de kooi. Achterin de kooi wordt 

voedsel gelegd, liefst iets dat sterk ruikt, zoals gerookte makreel. Sprenkel ook een 

paar druppels valeriaan in de kooi. De meeste katten vinden die geur 

onweerstaanbaar. 

Maar als ze erg hongerig zijn kan het ook met brokjes, blikvoer, vlees, vis of kip. 

Zet de kooi op scherp. 

 



Ga uit het zicht van de kat zitten in huis, een auto of anders een flink eind verderop. 

Dan begint het grote wachten. Wees stil en beweeg je zo min mogelijk. 

 



Als je één bepaalde kat wilt vangen, of een nestje kittens, is het handiger om een touwtje 
aan het valmechanisme te bevestigen en de kooi vanaf een afstand handmatig te 
bedienen. 



Zo gauw de kat in de kooi zit en de deur is dichtgevallen gooi je een grote doek over de 

kooi. 

De kat is zich wild geschrokken en zal proberen te ontsnappen via het gaas van de kooi 

en kan daarbij zijn snoet verwonden. Als er een doek op de kooi ligt ziet hij niets en 

dan is het ook minder eng voor hem en wordt hij rustiger. 

Afhankelijk van waar je bent en hoeveel katten er nog gevangen moeten worden, vervoer 

je de kat in de vangkooi of laat hem overlopen in een opduwkooi. Zorg bij voorkeur dat 

je dat overzetten in een afgesloten ruimte doet. Mocht er iets mis gaan, dan kan de kat 

er niet vandoor. 

 



Een kat die eenmaal in een vangkooi heeft gezeten, zal er niet snel weer inlopen. 

Uitzonderingen daargelaten. Tamme katers zijn nogal dom en kunnen herhaalde 

malen in de kooi lopen. Poezen zijn echter heel slim en zelfs als alleen maar gezien 

hebben hoe een vangkooi werkt blijven ze er niet alleen zelf uit de buurt, maar houden 

ook hun jongen weg. 

 





 

Als je het overzetten buiten moet doen, let dan heel goed op. Zet de vangkooi met zijn 
achterkant ergens tegen aan. Zet het opduwkooitje met de opening tegen de deur van 
de vangkooi. 

Zet met je been de opduwkooi klem tegen de vangkooi. Zorg dat het goed aansluit. Doe 
dan beide deurtjes open en wacht tot de kat is overgelopen in de opduwkooi. Sluit 
dan direct beide deurtjes en vergrendel ze. 

  
Zorg er voor dat je geen zogende poes vangt voordat je haar jongen hebt. 
Als het nestje nog heel jong is kun je ze ook in een opduwkooitje achter de vangkooi 

zetten. 
Mama moet dan de vangkooi in om bij te kunnen komen. 
Leg nooit een pasgeboren kitten los in de vangkooi. Mamapoes zal als ze slim is het jong 

weten te pakken en achteruit de vangkooi uitlopen en komt dan nooit meer terug. 
 
  

 



Iedere gevangen kat gaat naar de dierenarts voor gezondheidscontrole aids/leukose test, 

castratie. 

Wilde katten worden ge- eartipt,  tamme poezen  krijgen een S tatouage in het oor, alle 

katten worden gechipt  en natuurlijk worden ook de parasieten aangepakt. 

  

Het nut van chippen voor tamme katten is duidelijk, maar  chippen van wilde katten is ook 

slim.  

Zo kan bij  terugmelding  doordat het dier dood is aangetroffen, nagegaan worden waar 

het dier heeft geleefd. Op de plek waar hij was uitgezet of ergens anders heen is 

getrokken, waaraan het is overleden en hoe oud hij is geworden. Deze gegevens 

kunnen in een toekomstig onderzoek van belang zijn. 

  

Eartip 

Een eartip is een afgesneden oorpuntje. Dit gebeurt tijdens de narcose van de sterilisatie 

of castratie. Links bij katers rechts bij poezen. Zo is van een afstand te zien of een dier 

gecastreerd is. Bij wilde katten die dus niet te benaderen zijn is dit heel handig. Zo 

weet je of je ze moet vangen of niet en mochten ze per ongeluk toch in de vangkooi 

terecht zijn gekomen kunnen ze direct weer los gelaten worden. 

 



S tatoeage 

De S tatoeage wordt aangebracht in het rechteroor van de gesteriliseerde  tamme poes 

tijdens de narcose van de operatie. Zo is altijd vast te stellen dat het een 

gesteriliseerde poes betreft. 

Niet alle gechipte dieren zijn door hun eigenaar geregistreerd en  bij aantreffen van zo'n 

kat weet je dus niet of ze gesteriliseerd is en moet ze alsnog onder het mes. 

Frustrerend voor de dierenarts, zielig voor de kat en er worden onnodige kosten 

gemaakt. 



Vaak zijn de dieren ziek of gewond en natuurlijk worden ze dan behandeld tot ze weer 

gezond zijn of als dat niet kan uit hun lijden verlost. 

Hiervoor zijn euthanasie criteria opgesteld. 

 



De  gevangen dieren worden tijdelijk ondergebracht bij een opvang en verzorgd tot ze 

weer teruggezet kunnen worden of naar een asiel of andere opvang gaan.  

Pleeggezinnen voor  het grootbrengen van moederloze kittens, socialisatie van buiten 

geboren kittens en verpleging van ernstig zieke, gewonde of ondervoede katten zijn 

onmisbaar. 

 



Hoe sneller een kat van de straat is hoe groter de kans is dat het dier snel herplaatst kan 

worden. 

Hij loopt minder kans om ziektes of verwondingen op te doen of om te verwilderen. 

En natuurlijk kan door snel ingrijpen ook de ongebreidelde voortplanting een halt toe 

geroepen worden. Want castratie is dé methode om voortplanting en dus de groei van 

het zwerfkatten bestand tegen te gaan. 

 



Vroegcastratie 

Tegenwoordig laten we al met 3 maanden castreren en het heeft naast de 

geboortebeperking ook nog veel andere voordelen.  

Vrouwelijke dieren hebben na sterilisatie  voor de eerste krolsheid minder kans op 

borstkanker en suikerziekte en bij katers is er na castratie minder kans op 

sproeigedrag. 

Tevens wordt de kans op het oplopen van besmettelijke, dodelijke ziektes als kattenaids 

en kattenleukemie verminderd. Deze ziekten worden vooral overgebracht door 

vechten en voortplantingsgedrag. Gecastreerde katers gaan minder ver van huis, 

hebben minder reden om te vechten en lopen daardoor minder kans om besmet te 

worden. 

Gesteriliseerde poezen doen niet meer mee aan de voortplanting en lopen daardoor ook 

minder kans om besmet te raken. 

 



Tam, wild of verwilderd 

  

In feite zijn er 3 soorten zwerfkatten. 

De recent zwerfkat geworden dieren, die weggelopen, uit het raam gevallen of op straat 

gezet zijn. 

Deze dieren zijn nog handtam en makkelijk via een asiel aan een nieuwe baas te helpen. 

Als de dieren gechipt zijn is vaak ook de eigenaar te achterhalen en kunnen ongewild 

kwijtgeraakte dieren snel met hun eigenaar herenigd worden. 

  

De 2e categorie is de lang zwervende huiskatten. Deze dieren zijn vaak weggejaagd en 

hebben nare ervaringen met mensen opgedaan. Ze zijn bang voor mensen geworden. 

Deze dieren zijn met geduld en liefde weer te socialiseren. Afhankelijk van het karakter 

van het dier en van wat ze allemaal hebben meegemaakt kan dat 1 dag tot een jaar of 

langer duren, maar meestal komt het wel weer goed. 

  

De 3e categorie  zwerfkatten zijn de buiten geboren dieren. Hun ouders waren  of 

huiskatten die korter of langer buiten zwierven of  katten die zelf al buiten geboren 

waren. 

Als deze dieren jonger dan 7 weken in huis genomen worden dan kunnen ze opgroeien 

tot gewone huiskatten. Afhankelijk van hun karakter en de hoeveelheid energie die 

men er in wil steken kunnen katjes die iets ouder zijn ook nog wel gesocialiseerd 

worden. Maar na 10 à 12 weken is er geen beginnen aan. Voor deze dieren is 

vroegsterilisatie en terugzetten als dat kan de enige optie. 

Want de plek waar ze teruggezet worden moet wel veilig voor ze zijn. Dat betekent dat er 

voedsel en schuilplaatsen zijn en dat de dieren er gedoogd worden. Terugzetten vlak 

naast een drukke weg,  in een gebied waar veel aids of leucose heerst of waar de 

dieren met allerlei middelen worden bestreden is zinloos. 

 



Hoe zie je nu of een kat wild, verwilderd of tam is? 

Daarvoor heb ik vele jaren geleden een soort determinatietabel gemaakt. 

Als je de tabel volgt en de vragen beantwoordt, kun je een redelijke inschatting maken. 

Wat belangrijk is, is dat je het dier goed observeert in een zo rustig mogelijke omgeving 

en probeert zo veel mogelijk informatie over zijn oorsprong te achterhalen. 

Bv is het bekend of hij van iemand is geweest. Zo ja dan is het waarschijnlijk wel een 

tamme kat. 

Is het bekend of hij buiten is geboren en ouder dan 3 maanden en nooit in 

mensenhanden geweest dan is het vrijwel zeker een wilde kat. 

 
 



Verwilderde katten nemen gedragingen van wilde katten over. Het is dus lastig om te zien 

of je met een verwilderde of een wilde kat te maken hebt. Toch loont het moeite om te 

proberen uit te vinden of je met een tamme verwilderde huiskat te maken hebt of met 

een wilde kat. Al is het maar omdat een verwilderde kat dan niet uitgezet hoeft te 

worden en na een resocialisatie periode weer gewoon huiskat kan zijn. Voor katten die 

niet terug kunnen naar de vangplek betekent dit het verschil tussen leven of dood! 

 
 



 

  

 
Het gedrag van de kat in de vangkooi is géén  
duidelijk criterium voor tam of "wild". 
 
Een volkomen tamme kat in paniek kan zich 
gedragen als een bloeddorstig monster. 
 
Een wilde kat kan zo onder de indruk zijn dat hij/zij 
zich niet meer verroert. 



Een tamme kat miauwt tegen mensen, eet in hun bijzijn. 
Tamme katten hebben ook geleerd dat als je naar mensen blaast, ze dan begrijpen dat je 

niet van ze gediend bent. Tamme katten die bang zijn blazen en slaan naar mensen, 

want daar worden mensen bang van en dan blijven ze uit je buurt. 

 
Wilde katten weten niet wat mensen zijn en beschouwen ze als monsters waarvoor je 

moet vluchten. Een wilde kat in een kooi probeert zich te verstoppen en zal mensen 

niet aankijken. Want aankijken wordt als bedreigend ervaren. Een wilde kat die niet 

kan vluchten en in het nauw komt zal alleen dan aanvallen, terwijl hij probeert langs de 

mens heen te komen om te vluchten. 

 
Als een kat eet kan hij zijn omgeving niet goed in de gaten houden. Hij zit immers met zijn 

kop naar beneden. Wilde katten eten dus niet als er mensen in de buurt zijn.  Tamme 

katten doen dat wel. 

 
 



Aids leukose, FIP, Kattenziekte op de kaart 

Het is verstandig om op de stadsplattegrond bij te houden op welke lokatie er een  of 

meer katten met een besmettelijke dodelijke ziekte wordt gevangen. 

Zo weten je bij een volgende vangactie waar je extra op moeten letten en kunnen 

dierenartspraktijken op tijd gewaarschuwd worden, zodat ze alert zijn op 

besmettingsgevaar voor buiten lopende huiskatten. 

 



Wanneer testen op katten-aids en -leucose? 
Dieren uit besmet gebied 
Katers met vechtwonden 
Moederpoezen met kittens met aangeboren afwijkingen 
Dieren met langdurige diarree en/of niesziekte 
Ernstig gewonde dieren, vóór grote ingrepen 
 
Aids en leucose worden overgebracht door vechten en sexueel contact. 
Ongecastreerde katers zijn de voornaamste overbrengers van deze besmettelijke en 

dodelijke ziekten. Zij kunnen ook ongesteriliseerde poezen besmetten en via de 
baarmoeder ook de ongeboren jongen. 

Dit kan betekenen dat de jongen met aangeboren afwijkingen geboren worden.. 
 
 
 
 
 



Het terugplaatsen van gezonde, steriele, wilde katten kan natuurlijk alleen op een veilige 
locatie, waar de dieren gedoogd en in de gaten gehouden worden. 

Er moet voldoende voedsel en schuilgelegenheid zijn. 
En de overlast moet tot een minimum beperkt zijn. 



Voor het gemak heb ik het ook nog even in een tabel gezet. 



Door onderscheid te maken tussen tam, wild en resocialiseerbaar geef je iedere kat een 
optimale kans op een goed leven. 

 
Overlast wordt verminderd, doordat de kolonie wordt verkleind, zich niet meer uitbreidt 

en gezond blijft. 
 
Door castratie hebben de dieren 30% minder voedsel nodig, en als ze dan ook nog 

bijgevoerd worden, wordt de schade aan vogel- en wildstand tot een minimum 
beperkt. 



Zorgvuldige toepassing van TNR maakt het onderscheid tussen terugplaatsen en 
herplaatsen. Het biedt optimale kansen voor individuele dieren. 

 
Maak het verschil!  
 
Kies voor TNR! 
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