
Dit is gebaseerd op de vragenlijst in Natural Cat Care door dr. Bruce
Fogle. Het is ontworpen om te worden afgedrukt (gebruik ontwerp-modus
om inkt te besparen!) En geven een meer nauwkeurige analyse van de
persoonlijkheid van onze kat dat buikgevoel toelaat.

Scoren:
• Bijna altijd = 5
• Meestal = 4
• Soms = 3
• Zelden = 2
• Bijna nooit = 1

Interpretatie:
• 90-120 = kat persoonlijkheid

is zelfverzekerd, extravert,
assertief.

• 56-89 = mid-range, redelijk
zeker van zijn, noch
vertrouwen, noch timide.

• 24-55 = meer verlegen,
timide, introverte.

Factor Beoordeling - My Cat ......
Score
even

Gezelligheid
Graag met menselijke
metgezellen

Greets vreemden

Geniet ervan streelde

Actief vraagt te spelen

Niveau van activiteit
Houdt van lichamelijke
activiteit

Speelt games met menselijke
metgezellen

Gets actieve oefening
buitenshuis



Vraagt aandacht

Nemen van risico's
Gewillig onderzoekt nieuwe
omgeving

Benaderingen andere dieren
zonder angst

Ontspannen bezoek aan de
dierenarts

Niet bang voor nieuwe
ervaringen

Gezondheid Fysiek goed

Herstelt snel van kleine ziekten

Klaagde over lichte
verwondingen

Normale gevoeligheid voor pijn

Voeding
Goed gevoed vanaf jonge
leeftijd

Eet een verscheidenheid van
voedingsmiddelen

Een gezonde spijsvertering

Fed hoogwaardige
voedingsmiddelen zonder
additieven

Gezelligheid met andere
katten

Geniet van het gezelschap van
andere katten

Accepteert de aanwezigheid
van een bezoek aan katten

Heeft outdoor kat vrienden

Aandelen rustplaats met
andere katten

Cat Personality Questionnaire - Opmerkingen: Een kat persoonlijkheid is
deels erfelijk en mede-ontwikkeld door ervaring. Selectief fokken van
raskatten heeft beïnvloed persoonlijkheid van een kat, hoewel de neiging



om vooral fokkers fokken voor verschijning. Verschillende rassen hebben
de neiging in de richting van verschillende persoonlijkheden , maar
individuele kat persoonlijkheden waarschijnlijk zwaarder wegen dan de
verschillen ras te fokken. Er is een verschil tussen de seksen ook. Katten
zijn over het algemeen solitaire dieren , maar hebben zich aangepast aan
domesticatie.

Associated Pagina's:
• Huiskatten
• Kat Gedrag

http://www.pictures-of-cats.org/Cat-behavior.html#Cat_Breed_behavior_29113578435_15575160275642752
http://www.pictures-of-cats.org/Cat-behavior.html#Social_behavior_27035324249534
http://www.pictures-of-cats.org/domestic-cats.html
http://www.pictures-of-cats.org/Cat-behavior.html

