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SAMENVATTING 

 

De klauwen bij katten zijn verschillend aan deze van de andere carnivoren. Aan de voorpoot zijn ze 

scherp en haakvormig, terwijl ze aan de achterpoot botter en rechter zijn. Er is een subtiel 

grootteverschil naargelang de positie van de klauwen op elke poot. De axiale klauwen zijn steeds het 

grootst. 

Elke klauw is uit hetzelfde materiaal opgebouwd. Ze bestaat uit een benige basis, met daarboven een 

rijkelijk doorbloede dermis en een verhoornde epidermis.  

Naast de vorm, zijn de klauwen van de katachtigen ook uniek doordat ze volledig kunnen 

teruggetrokken worden. Hierdoor zijn de klauwen enkel zichtbaar als ze in gebruik zijn en behouden 

ze langer hun scherpe vorm. Om deze hyperretractie van de klauwen te kunnen verkrijgen zijn een 

aantal aanpassingen ter hoogte van de teenkootjes vereist. De middelste phalanx heeft de meeste 

aanpassingen ondergaan. Door een laterale uitholling van de diafyse ontstaat ter hoogte van de 

middelste phalanx een asymmetrie. Hierdoor wordt meer ruimte gecreëerd om de klauw tijdens 

hyperretractie te kunnen plaatsen. De klauw wordt tijdens dit proces naar lateraal getrokken. Om deze 

laterale verplaatsing mogelijk te maken, is er een kanteling van het distaal interphalangeaal gewricht 

gebeurd. Tevens is de trochlea van de middelste phalanx verlengd, wat opnieuw bijdraagt tot extra 

ruimte voor de klauw tijdens hyperretractie. De afwezigheid van een dorsoventrale groeve ter hoogte 

van het gewrichtsvlak zorgt er ook voor dat er een grotere rotatie van de klauw mogelijk is. Het 

klauwmechanisme wordt ook door heel wat spieren en ligamenten beïnvloed. 

Het jachtluipaard (cheetah) vormt een uitzondering op de regel. Het afwijkend jachtpatroon van dit dier 

gaat gepaard met een andere vorm en functie van de klauwen. Zo is er niet op elke middelste phalanx 

een laterale uitsparing van de diafyse of kanteling van het gewrichtsvlak aanwezig en de dorsale 

groeve is in het algemeen duidelijker te zien in vergelijking met de andere katachtigen. Deze 

adaptaties zorgen ervoor dat de klauwen niet hyperretraheerbaar zijn, waardoor ze steeds zichtbaar 

blijven. Het paar extra ligamenten ter hoogte van de distale phalanx, die de andere katachtigen niet 

bezitten, geven de klauwen additionele steun, waardoor ze meer grip kunnen geven tijdens het rennen. 

 

Sleutelwoorden: Acinonyx jubatus – Anatomie – Felidae – Functie – Klauwmechanisme  
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INLEIDING 

 

In deze literatuurstudie wordt dieper ingegaan over de morfologie van de klauwen bij katachtigen. In 

de artikels worden vaak alle kattensoorten samen besproken waarbij er enkel een onderscheid wordt 

gemaakt met het jachtluipaard. Katachtigen worden in artikels frequent aangehaald als katten. 

 

 

 

De fylogenetische indeling van de 36 verschillende soorten katten verloopt via de tak van de 

zoogdieren of Mammalia naar de orde van de Carnivora en de familie van de katachtigen of Felidae 

(Bininda – Emonds et al., 1999; Ewer, 1973). Er is een verdere onderverdeling in twee subfamilies, de 

Felinae, waartoe de huiskat, de lynx, de poema, het jachtluipaard en nog veel andere kattensoorten 

toe behoren en anderzijds de subfamilie van de Pantherinae, waarin de tijger, de leeuw, het luipaard 

en de jaguar thuishoren (Ewer, 1973; Sunquist en Sunquist, 2002; Christiansen, 2008). Het 

jachtluipaard (Acinonyx jubatus) is een soort die zich afsplitst van de andere kattensoorten. In het 

genus Acinonyx is het jachtluipaard de enige overlevende soort (O’Brien, 1996).  

Er zijn niet enkel verschillen in fylogenetische afkomst, maar ook qua morfologie en jachtgedrag 

verschilt het jachtluipaard van de andere kattensoorten (Eaton, 1970; Russell en Bryant, 2001). De 

lichaamsbouw van het dier en zijn jachttechniek zijn nauw met elkaar verweven. Het jachtluipaard 

jaagt op zijn prooi met zeer hoge snelheid (Eaton, 1970). Zijn ranke ledematen, gestroomlijnd lichaam, 

lange staart en zelfs zijn klauwen zijn hiervoor speciaal ontworpen.  

Naast een verschil in functie is er bij het jachtluipaard ook een verschil in morfologie van de klauw, in 

vergelijking met de andere katten (Gonyea en Ashworth, 1975; Russell en Bryant, 2001). Hierdoor 

Fig. 1 Lijst van de verschillende kattensoorten (uit Bininda – Edmonds, Gittleman en Purvis, 1999). 
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leunt het jachtluipaard eerder aan bij de andere carnivoren, zoals honden en wolven. Deze dieren 

grijpen hun prooi met hun sterke kaken in plaats van met de voorpoten. Ze hebben dus geen nood 

aan hyperretractiele klauwen (Gonyea en Ashworth, 1975). Het klauwmechanisme is dan ook een 

uniek fenomeen dat enkel bij de katten en enkele civetkatachtigen (Viverridae) aanwezig is. Het is bij 

alle katten identiek behalve bij het jachtluipaard.   
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. MORFOLOGIE VAN DE KLAUW 

1.1. OS UNGUICULARE 

De basis van de klauw is een benig element (Bonin et al., 2009), namelijk de distale phalanx. Het 

bestaat zowel uit een dorsale kap, de crista unguicularis, als een distaal uitsteeksel, de processus 

unguicularis (Homberger et al., 2009). De crista komt dorsaal boven het distale interphalangeale 

gewricht uit en vormt zo de sulcus unguicularis. De processus doet dienst als steun voor de 

bovenliggende dermis en epidermis (Homberger et al., 2007).  

 

1.2. DERMIS 

Goed beschermd in de recessus unguicularis ligt een dermale verhevenheid die naar distaal is gericht. 

Bloedvaten bereiken deze verhevenheid via de dorsale en palmaire foramina van de crista 

unguicularis (Homberger et al., 2009). De laterale zijden van de processus unguicularis worden ook 

door dermis bedekt. Deze structuur wordt van bloed voorzien via bloedvaten die zich in de medullaire 

zone van de processus unguicularis bevinden en die takken uitzenden naar de bovenliggende dermis 

(Bonin et al., 2009; Homberger et al., 2007, 2009).  

Dit zorgt er ook voor dat de dermis verankerd is met de onderliggende benige structuur (Bragulla et al., 

2001). Dermis is naast rijkelijk bebloed ook goed geïnnerveerd. 

 

1.3. EPIDERMIS 

De epidermis is de meest oppervlakkige laag van de klauw. Deze hoornlaag is opgebouwd uit 

verschillende  lagen epidermiscellen. De levende epidermiscellen worden ondersteund en gevoed 

door de dermis (Homberger et al., 2009). De afgestorven epidermiscellen vormen het stratum 

corneum (Breugelmans, 2009) en liggen als een harde gekeratiniseerde koker rond de processus 

unguicularis. Dit wordt de klauwschede genoemd (Bonin et al., 2009). Via de verbinding met de 

dermis is er een stevige vasthechting van de klauwschede met de processus unguicularis (Homberger 

et al., 2009). De groei en keratinisatie van de schede beginnen ter hoogte van de sulcus unguicularis 

en gaan zo verder naar distaal toe. Het grootste deel van de klauwschede bestaat uit harde hoorn. 

Enkel ter hoogte van de palmaire zijde van de schede worden de vrije ruimtes door zachte hoorn 

opgevuld (Homberger et al., 2009). In de oppervlakkige lagen van de harde hoorn zijn microspleten 

aanwezig, die deels gevormd worden door de groei van de klauw in periodieke lagen en deels door de 

inwerking van trekkrachten tijdens het klimmen of het vangen van prooi (Homberger et al., 2007, 

2009). Die kleine defecten in de hoornlaag zorgen voor scherpe mesachtige elementen waardoor 

katten gemakkelijker met de klauwen doorheen vlees kunnen snijden (Homberger et al., 2009).  

 

Er zijn drie grote onderverdelingen ter hoogte van de epidermis (Homberger et al., 2009): 
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1.3.1.  Eponychium 

Het eponychium of perioplum is een oppervlakkige dunne laag zachte hoorn die dient als 

beschermlaag over de harde hoorn van de klauw (Homberger et al., 2009). Het vormt ook een 

verbindingslaag tussen de klauwschede en de huid enerzijds en de schede met het teenkussen 

anderzijds (Bragulla et al., 2001). Die zachte hoorn wordt vlug afgeschilferd door natuurlijke slijtage.  

 

1.3.2.  Mesonychium 

Deze harde hoornlaag is de tweede laag van de epidermis. Het vormt het grootste deel van de 

klauwschede. De basale epidermiscellen die in de sulcus unguicularis gelegen zijn, ondergaan tijdens 

hun evolutie naar het oppervlak toe alsmaar meer keratinisatie. Door de aanwezigheid van een benige 

kap wordt de hoorn naar apicaal geduwd (Homberger et al., 2009). Dit is dus essentieel voor een 

goede vorming van de klauw. Ter hoogte van de dorsale zijde is er een snellere aanmaak van hoorn 

dan aan de laterale en mediale zijde. Hierdoor maakt de klauw een apicopalmaire bocht. De 

klauwschede stopt dus niet aan de top van de processus unguicularis van de distale phalanx, maar 

eindigt meer distaal in een scherpe punt (Homberger et al., 2009). 

 

1.3.3.  Hyponychium 

Deze derde laag van de epidermis omvat nog een deel van de harde hoorn en de overgebleven 

zachte hoorn (Homberger et al., 2009).  

 

Fig. 2 Scanning elektronenmicroscopie beelden van de laterale zijde van een klauw van een kat, Felis catus (Uit Homberger, 2009). 
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1.4. DE VORM VAN DE KLAUW 

De katten hebben, in tegenstelling tot de andere carnivoren, heel scherpe, puntige klauwen aan de 

voorpoten. Deze haakvormige klauwen dienen voor het grijpen en vasthouden van prooien (Bryant et 

al., 1996). Enkel katten en nog enkele civetkatachtigen gebruiken hun voorpoten bij het neerslaan en 

grijpen van prooien (Ewer, 1973; Gonyea en Ashworth, 1975). De overige carnivoren gebruiken 

daarvoor hun sterk ontwikkelde kaken (Gonyea en Ashworth, 1973).  

De klauwen aan de achterpoten zijn bij katten eerder recht en dolkachtig, zoals bij de andere 

carnivoren (Bryant et al, 1996). Deze verschillen in vorm tussen de klauwen van de voor – en 

achterpoot komen tot stand door een verschil in groeisnelheid tussen de dorsale en ventrale rand van 

de klauwschede. Ter hoogte van de voorpoot groeit de dorsale rand veel vlugger dan de ventrale rand 

waardoor een haakvorm gecreëerd wordt. Aan de achterpoot groeien de dorsale en ventrale rand 

ongeveer even snel (Breugelmans, 2009; Bryant et al, 1996). De verschillende vormen van de 

klauwen houden ook verband met de verschillende functies van de klauwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katten grijpen hun prooi met de voorpoten. Hiervoor zijn scherpe haakvormige klauwen erg geschikt. 

Ze kunnen hun klauwen ook gebruiken om in bomen te klimmen. Hoewel elke kat in principe in staat is 

om te klimmen, zijn er toch een paar soorten die het niet doen omwille van hun zwaarder 

lichaamsgewicht, zoals de leeuw (Panthera leo) en de tijger (Panthera tigris) (Gonyea en Ashworth, 

1975). Uiteraard zijn de scherpe klauwen ook een uitstekend verdedigingsmechanisme tegen vijanden 

of soortgenoten.  

Met de klauwen aan de achterpoot kunnen de katten via één snelle, strakke beweging vlees van het 

karkas afscheuren. De klauwen van de voorpoot zijn hiervoor minder geschikt, omdat ze steeds 

zouden blijven vasthaken in het karkas (Bryant et al., 1996). 

Bij het jachtluipaard zijn de klauwen van de voorpoot, met uitzondering van de eerste teen, veel botter 

en rechter dan bij de andere katachtigen (Gonyea en Ashworth, 1975; Russell en Bryant, 2001). Deze 

stompe klauwen hebben een belangrijke rol bij het winnen van tractie tijdens het rennen (Russell en 

Bryant, 2001). De klauw aan de eerste teen heeft hetzelfde profiel als de klauwen bij de andere 

katachtigen. De morfologie van de klauwen bij het jachtluipaard zijn gelinkt met zijn afwijkend 

jachtgedrag. De meeste katachtigen besluipen hun prooi tot ze dicht genoeg zijn om een 

verrassingsaanval te doen. Het jachtluipaard daarentegen achtervolgt zijn prooi over verschillende 

honderden meters in open vlakte (Eaton, 1970; Russell en Bryant, 2001). Snelheden van 100 km per 

uur zijn hierbij geen uitzondering. Het jachtluipaard grijpt zijn prooi niet vast met de klauwen, maar 

Fig. 3 Links: Klauw aan voorpoot van een kat. Rechts: Klauw aan achterpoot van een kat (uit Vollmerhaus en Roos, 2000). 
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probeert ze tijdens het lopen te doen struikelen door met de klauw aan de eerste teen van de voorpoot, 

de benen van het dier aan te tikken. Eenmaal het slachtoffer neerligt, brengt het jachtluipaard de 

genadeslag toe door het dier te verstikken (Eaton, 1970; Russell en Bryant, 2001). 

  



8 
 

2. KLAUWMECHANISME 

Katten vertonen een digitigrade gang. Dit betekent dat hun lichaamsgewicht over de vier poten wordt 

verdeeld, waarbij ze enkel met de teenkussens en het zoolkussen op de grond steunen (Bryant et al., 

1996; Sunquist en Sunquist, 2002). 

Aan de voorpoot zijn er vijf tenen aanwezig, aan de achterpoot slechts vier. De meest mediale teen 

aan de voorpoot heeft slechts twee phalanges. Alle andere tenen van zowel de voor– als achterpoot 

hebben er drie; een proximale, een middelste en een distale phalanx (Bryant et al., 1996). 

Door de afwezigheid van de middelste phalanx maakt de eerste teen van de voorpoot geen contact 

met de grond (Bryant et al., 1996). 

 

2.1. FUNCTIE 

Katten grijpen hun prooi met behulp van hun voorpoten. Een belangrijk morfologisch aspect hierbij is 

het gebruik van retractiele klauwen (Gonyea en Ashworth, 1975). Alle carnivoren hebben een 

retractie– en protractiemechanisme ter hoogte van de klauwen van de voorpoot en de achterpoot, 

maar bij de katachtigen en enkele civetkatten kunnen de klauwen over een grotere afstand 

teruggetrokken worden (Bryant et al., 1996). Dit fenomeen wordt hyperretractie genoemd (Bryant et al., 

1996). De klauw wordt in geretraheerde positie bijna volledig afgeschermd door een huidzakje. De 

punt van de klauw wordt verborgen door de haren die ook de plooien van het huidzakje verbergen 

(Homberger et al., 2009). Hierdoor is de klauw niet meer zichtbaar. Tijdens het stappen maakt de 

klauw geen contact met de grond en blijft ze dus langer scherp (Bryant et al., 1996). Maar om ze 

steeds scherp te houden, moeten de klauwen toch goed verzorgd worden (Feldman, 1994; Landsberg, 

1996). 

Bij het jachtluipaard zijn de klauwen steeds zichtbaar. Dit komt deels omdat deze dieren geen 

huidzakje hebben waarin ze de teruggetrokken klauw normaal kunnen afschermen (Russell en Bryant, 

2001; Sunquist en Sunquist, 2002). Tevens is ook de graad van mogelijke retractie van de klauwen bij 

het jachtluipaard geringer dan bij de andere katten, waardoor de klauw niet volledig kan 

teruggetrokken worden. Deze twee aspecten zorgen ervoor dat de klauwen bij dit dier steeds 

zichtbaar blijven (Russell en Bryant, 2001). 

 

2.2. OPBOUW VAN HET KLAUWMECHANISME 

De klauwen van zowel de voor– als achterpoot bij katten worden langsheen de laterale zijde van de 

middelste phalanx teruggetrokken in plaats van langs de dorsale zijde van de phalanx zoals bij de 

andere carnivoren (Bryant et al., 1996). Hierdoor is er meer plaats om de distale phalanx en dus ook 

de klauw te verbergen. Dit hyperretractiefenomeen is op alle tenen aanwezig, behalve op de eerste 

teen van de voorpoot (Bryant et al., 1996). 
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2.2.1.  Diafyse van de middelste phalanx 

Een belangrijk morfologisch 

verschijnsel dat gepaard gaat 

met het klauwmechanisme, is 

de vorm van de diafyse van de 

middelste phalanx (Bryant et al., 

1996). In dorsaal aanzicht 

vertonen deze phalanges van 

zowel de voor– als achterpoot 

een asymmetrie ter hoogte van 

de diafyse. De mediale zijde van 

de schacht verloopt recht, maar 

de laterale zijde eerder concaaf. 

Deze laterale uitholling zorgt 

voor een grotere ruimte om de 

distale phalanx bij retractie 

naast de middelste phalanx te 

kunnen plaatsen (Gonyea en 

Ashworth, 1975; Bryant et al., 

1996; Russell en Bryant, 2001). 

Deze laterale asymmetrie is 

niet bij elke teen even sterk 

aanwezig. Aan de tweede en vijfde teen van de voorpoot is de uitholling slechts matig aanwezig. De 

derde en vierde teen hebben de grootste distale phalanges waardoor de laterale uitholling daar ook 

het grootst is. Dit is ook zo aan de achterpoot ,maar de asymmetrie is over het algemeen sterker 

aanwezig ter hoogte van de voorpoten (Gonyea en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996). 

Bij de eerste teen van de voorpoot ontbreekt de middelste phalanx. De proximale phalanx, in 

tegenstelling tot de middelste phalanx van de andere tenen is kort, robuust en heeft een symmetrische 

schacht waardoor retractie naar lateraal onmogelijk is (Bryant et al., 1996). 

Bij het jachtluipaard is de asymmetrie ter hoogte van de schacht van de middelste phalanges minder 

sterk aanwezig dan bij de andere katten (Russell en Bryant, 2001).  

 

De asymmetrie van de schacht heeft als gevolg dat een dwarse doorsnede van de middelste phalanx 

eerder een driehoekige dan een ronde vorm vertoont (Bryant et al., 1996). 

Bij het jachtluipaard is deze driehoekige doorsnede enkel ter hoogte van de tweede en derde teen aan 

de voorpoot en ter hoogte van de derde en vierde teen aan de achterpoot aanwezig. De andere 

phalanges vertonen een circulaire doorsnede (Russell en Bryant, 2001). 

  

Fig. 4 De middelste phalanx uit de derde teen van de voorpoot van een leeuw, 
Panthera leo, met de laterale zijde van de phalanx aan de bovenzijde van de 
figuur en de mediale zijde aan de onderzijde van de figuur (uit Russell en Bryant, 
2001). 
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2.2.2.  Distale kop van de middelste phalanx 

De distale kop of trochlea van de middelste phalanx is transversaal verlengd en naar lateraal 

georiënteerd. Dit fenomeen is het duidelijkst ter hoogte van de tweede teen van de voorpoot (Bryant et 

al., 1996). Maar deze elongatie is niet genoeg om voldoende ruimte te verkrijgen voor de 

geretraheerde distale phalanx. Hiervoor is er ook een naar lateraal gerichte kanteling van het distale 

gewrichtsvlak van de middelste phalanx nodig (Gonyea en 

Ashworth, 1975). 

Ter hoogte van de eerste teen heeft de proximale phalanx 

geen verlenging van het distaal oppervlak. Er is wel een 

kanteling van het gewrichtsvlak, maar naar mediaal in 

plaats van naar lateraal (Bryant et al., 1996). De klauw is 

geneigd om tijdens de retractie naar mediaal te draaien. De 

graad van rotatie van de klauw wordt hierdoor sterk 

belemmerd (Bryant et al., 1996). 

Bij het jachtluipaard is de laterale kanteling van het 

gewrichtsoppervlak enkel aanwezig in de tweede teen van 

de voorpoot (Russell en Bryant, 2001). In alle andere tenen 

is de kanteling afwezig. 

Het is deze kanteling van het gewrichtsoppervlak dat de 

katten onderscheidt van de andere carnivoren. Want door 

deze verschuiving kan de klauw een laterale rotatie maken 

en komt de punt van de klauw niet meer in contact met de 

ondergrond (Bryant et al., 1996). 

 

 

2.2.3.  Distaal gewrichtsvlak van de middelste phalanx 

Typisch voor carnivoren is de aanwezigheid van een dorsoventraal georiënteerde groeve op het 

distaal gewrichtsvlak van de middelste phalanges. Deze groeve limiteert het gewricht in zijn beweging, 

waardoor het enkel als scharniergewricht kan fungeren (Bryant et al., 1996). Bij katten, uitgezonderd 

het jachtluipaard, komt deze groeve ter hoogte van de voorpoten niet voor. Hierdoor is het mogelijk 

om een mediolaterale rotatie uit te voeren ter hoogte van het gewricht. De groeve is ter hoogte van de 

achterpoten wel zwak aanwezig (Bryant et al., 1996; Russell en Bryant, 2001). Het jachtluipaard 

neemt een tussenpositie in. De groeves ter hoogte van de voorpoot zijn, in tegenstelling tot de andere 

katachtigen, wel aanwezig maar ze zijn minder duidelijk als bij de andere carnivoren. De groeven ter 

hoogte van de achterpoten zijn tevens minder diep als bij de andere carnivoren maar wel duidelijker 

dan bij de andere katachtigen (Russell en Bryant, 2001).  

Fig. 5 Vergelijking van de helling ter hoogte van het distale 
gewrichtsvlak van de middelste phalanx bij (a) voorpoot wolf, (b) 
voorpoot leeuw, (c) achterpoot leeuw, (d) voorpoot jachtluipaard en 
(e) achterpoot jachtluipaard (uit Russell en Bryant, 2001). 
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2.3. LIGAMENTEN VAN HET KLAUWMECHANISME 

2.3.1.  Werking tijdens klauwretractie 

Klauwretractie is een passief proces. De twee dorsale elastische ligamenten, die het distaal 

interphalangeaal gewricht overbruggen, zorgen voor het intrekken van de klauw (Bryant et al., 1996). 

De extensorspieren spelen hierbij geen enkele rol, waardoor retractie van de klauw een passief 

proces wordt genoemd (Gonyea en Ashworth, 1975). Het laterodorsaal ligament (LDL) is het grootst 

en verloopt van de laterale zijde van de trochlea van de middelste phalanx naar het dorsaal aspect 

van de distale phalanx (Gonyea en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996; Russell en Bryant, 2001). Het 

tweede ligament wordt het mediodorsaal ligament (MDL) genoemd. Het heeft zijn oorsprong dorsaal 

ter hoogte van de basis van de middelste phalanx en hecht aan de mediale zijde van de distale 

phalanx vast (Gonyea en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996).  

Het laterodorsaal ligament bevat heel wat elastinevezels die er voor zorgen dat de klauw zich passief 

kan terugtrekken. Bij het strekken van de klauw wordt het ligament tot tweeënhalf keer zijn rustlengte 

uitgerekt (Gonyea en Ashworth, 1975). Dit ligament is bij alle katachtigen aanwezig. De andere 

carnivoren bezitten dit laterodorsaal ligament niet, maar hebben wel twee proximodorsale elastische 

ligamenten (Gonyea en Ashworth, 1975; Russell en Bryant, 2001).  

Het jachtluipaard bezit zowel het laterodorsaal ligament als de twee proximodorsale ligamenten.  

Het laterodorsaal ligament zorgt voor het intrekken van de klauwen, terwijl het paar proximodorsale 

ligamenten zorgt voor bijkomende steun voor de distale phalanx tijdens het rennen (Gonyea en 

Ashworth, 1975; Russell en Bryant, 2001). 

 

2.3.2.  Werking tijdens klauwprotractie 

Klauwprotractie is een actief proces. De latero– en mediodorsale elastische ligamenten zorgen voor 

weerstand, waardoor contractie van de buigspieren nodig is om deze krachten te overwinnen (Gonyea 

en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996). Maar er is contractie van zowel de buig– als strekspieren 

nodig om de klauw te kunnen uitsteken (Gonyea en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996). 

De distale phalanx bevat aan zijn palmair oppervlak een tuberculum flexorium. Dit doet dienst als een 

stopfacet (SF) dat bij maximale protrusie van de klauw in een holte proximaal van de trochlea van de 

middelste phalanx terechtkomt. Door dit beschermingsmiddel kan de klauw niet verder dan dit punt 

worden uitgestoken (Gonyea en Ashworth, 1975). 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Distaal zicht op de distale phalanx van Panthera leo (uit Gonyea en Ashworth, 
1975). 
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2.4. SPIEREN VAN HET KLAUWMECHANISME 

Bij alle katachtigen zijn de spierige elementen van het klauwmechanisme identiek.  

Ter hoogte van de voorpoot vormen de musculus extensor digitorum communis, musculus extensor 

digitorum lateralis (EE) en de musculus flexor digitorum profundus (FDP) samen met de musculus 

flexor digitorum superficialis het spierig deel van het klauwmechanisme (Gonyea en Ashworth, 1975; 

Bryant et al., 1996; Hubbard et al., 2009).  

Ter hoogte van de achterpoot fungeren de musculus extensor digitorum longus, musculus extensor 

digitorum brevis, de musculus flexor digitorum longus en de musculus flexor digitorum brevis als 

onderdeel van het protractiemechanisme (Gonyea en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996; Hubbard et 

al., 2009). 

Vanuit de insertieplaats van de strekspieren van zowel de voor– als achterpoot vertrekt er een pezige 

uitloper (ET) die net proximaal van de aanhechtingsplaats van het mediodorsaal ligament op de 

distale phalanx vasthecht (Gonyea en Ashworth, 1975; Bryant et al., 1996). Deze pezige strook geeft 

tijdens protractie steun aan het distale interphalangeale gewricht (DIP) opdat er geen hyperextensie 

van het gewricht zou optreden (Gonyea en Ashworth, 1975). 

  

Fig. 7 Mediaal beeld van het klauwmechanisme bij 
een kat, Felis catus, met partieel uitgestoken klauw 
(uit Gonyea en Ashworth, 1975). 

Fig. 8 Lateraal beeld van het klauwmechanisme bij een kat, Felis catus, met 
partieel uitgestoken klauw (uit Gonyea en Ashworth, 1975). 
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Het klauwmechanisme is identiek aan de voorpoot als aan de achterpoot. In de artikels wordt enkel de 

voorpoot besproken. 

Tijdens het uitsteken van de klauwen werken de buig– en strekspieren samen om enerzijds een 

gestrekt carpometacarpaal, metacarpophalangeaal en een proximaal interphalangeaal gewricht (MIP) 

te verkrijgen en anderzijds om de voorwaartse rotatie van de distale phalanx te verwezenlijken (Bryant 

et al., 1996). 

 

De distale phalanx wordt dus door de contractie van de buig– en strekspieren naar voor gedraaid 

waardoor de klauw vanonder de vacht tevoorschijn komt (Bryant et al., 1996). 

Als er enkel contractie van de buigspieren is, dan gebeurt er wel flexie van het carpometacarpaal 

gewricht en de digitaalgewrichten, maar de klauwen blijven ingetrokken (Gonyea en Ashworth 1975; 

Bryant et al., 1996). 

 

Tijdens retractie wordt het metacarpophalangeaal gewricht dorsaalwaarts gebogen en het proximaal 

interphalangeaal gewricht ventraalwaarts. De elastische ligamenten houden de distale phalanx langs 

de laterale zijde van de middelste phalanx. Om de klauw nog extra te beschermen, wordt deze in een 

huidzakje verborgen (Bryant et al., 1996). 

 

2.5. GEVOLG VAN HET KLAUWMECHANISME 

Het gewicht van een kat wordt gedragen door de diafysen van de metacarpaal beenderen en naar de 

grond overgebracht via het zoolkussen. Tijdens protractie van de klauwen zijn het 

metacarpophalangeaal gewricht en het proximaal interphalangeaal gewricht gestrekt en is deze 

overdracht niet meer mogelijk. Het dier is op dat moment niet in staat om zijn lichaamsgewicht te 

dragen (Bryant et al, 1996). Daarom gebruiken de meeste katten hun klauwen enkel tijdens het 

vangen en immobiliseren van een prooi, bij het klimmen in bomen, als wapen bij het vechten, maar 

nooit tijdens het lopen.  

Het jachtluipaard heeft geen hyperretractiesysteem van de klauwen. Het dier kan de klauwen wel 

intrekken maar nooit volledig. Hierdoor en door de afwezigheid van een huidzakje zijn de klauwen 

steeds zichtbaar. De aanwezigheid van het paar proximodorsale ligamenten zorgt voor extra steun 

aan de klauw en de eerder dolkachtige vorm van de klauwen aan de voorpoot zorgt ook voor meer 

tractie bij het rennen (Gonyea en Ashworth, 1975; Russell en Bryant, 2001). 

Het retractiemechanisme is bij alle katachtigen en dus ook bij het jachtluipaard beter ontwikkeld aan 

de voorpoot dan aan de achterpoot. Dit werd door Russell en Bryant in 2001 bewezen door de groeve 

in de middelste phalanx, de oriëntatie van het distaal gewrichtsvlak, de elongatie van de trochlea en 

de asymmetrie ter hoogte van de schacht van de middelste phalanx aan zowel de voor– als 

achterpoot van de katachtigen te bestuderen. 

 

De studie van Perfiliev uit 1998 toonde aan dat katten hun klauwen in dorsale of ventrale richting 

kunnen uitsteken. De keuze van richting waarin de klauwen worden uitgestoken is waarschijnlijk 

afhankelijk van de manier waarop de prooi benaderd wordt. Bij een aanval van bovenaf hebben 
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ventraal gebogen klauwen de voorkeur. Bij een aanval van opzij is het beter om dorsaal gebogen 

klauwen te gebruiken. 

Ventraalwaarts gebogen klauwen worden verkregen door flexie van het proximaal interphalangeaal 

gewricht. Extensie van het proximaal interphalangeaal gewricht zorgt eerder voor dorsaalwaarts 

gebogen klauwen (Boczek – Funcke et al., 1998; Perfiliev et al., 1998). 

Naast het grijpen van een prooi of een object enkel door middel van de klauwen, kunnen katten ook 

voorwerpen manipuleren door ze met de juiste intensiteit tussen de teenkussens te drukken of tussen 

een teenkussentje en het zoolkussen van de poot (Pettersson et al., 1998).  

  

Fig. 9 Klauw dorsaal gebogen (uit Perfiliev, 1998). Fig. 10 Klauw ventraal gebogen (uit Perfiliev, 1998). 
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3. FYSIOLOGIE VAN DE KLAUW 

Katten gebruiken hun klauwen aan de voorpoten dus voornamelijk tijdens de jacht. Maar ze kunnen 

ook als verdedigingwapen fungeren of als hulpmiddel om in bomen te klimmen (Gonyea en Ashworth, 

1975; Bryant et al., 1996). 

De klauwen kunnen ook een communicatiemiddel zijn (Bothma en le Riche, 1995). Regelmatig 

scherpen katten hun klauwen aan de stam van een boom. Dit laat markeerstrepen na, die voor de 

andere katten een heel duidelijk visueel kenteken zijn (Landsberg, 1991; Mellen, 1993; Feldman, 1994; 

Landsberg, 1996; Swiderski, 2002). Via de zweetklieren in de zoolkussentjes wordt ook een geurspoor 

afgegeven (Landsberg, 1991; Swiderski, 2002; Hubbard et al., 2009). Het duidelijkste en meest 

frequent gebruikte markeertype bij katten is echter het urinesproeien (Smith et al., 1989; Mellen, 1993; 

Molteno et al., 1998). 

 

4. VERZORGING VAN DE KLAUW 

Om de klauwen scherp te houden moeten ze goed verzorgd worden. Katten krabben regelmatig aan 

een boomstronk om de losse oppervlakkige hoornlagen te verwijderen (Landsberg, 1991; 

Breugelmans, 2009). Hierdoor blijft de klauw gezond en scherp. Dit krabben gaat vaak gepaard met 

het strekken en stretchen van de voorpoten (Landsberg, 1991, 1996; Swiderski, 2002). De losse 

klauwdelen aan de achterpoot worden met de tanden tijdens het verzorgen van de vacht mee 

verwijderd (De Weerdt, 1927; Landsberg, 1991).  

Katten die geen buitenloop krijgen, hebben de neiging om hun klauwen te scherpen aan het meubilair 

van de eigenaar. Er moet steeds een krabpaal voorzien worden in deze omstandigheden, want 

krabben is normaal gedrag van katten en mag dus niet gestraft worden (Landsberg, 1991; Swiderski, 

2002). Soms is het nodig om de klauwen bij te knippen opdat er geen ingroei van de klauw in het 

zoolkussen gebeurt. Dit wordt het vaakst bij oudere katten gezien omdat ze minder actief zijn en niet 

meer zo vaak krabben (Breugelmans, 2009).  
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BESPREKING 

 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat het jachtluipaard, wat de vorm en mechanisme van de klauwen 

betreft, een positie tussen de katachtigen en de andere carnivoren inneemt. 

Over de klauwen in het algemeen is nog maar weinig studie gedaan. Het was dan ook moeilijk om 

veel en verschillende artikels te vinden. Waarschijnlijk zijn er nog katten met een afwijkend 

klauwmechanisme, maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan. De viskat (Prionailurus viverrinus) 

heeft zwemvliezen tussen de tenen waardoor het onmogelijk is om de klauwen volledig in te trekken. 

Maar voorlopig lijkt hierover geen literatuur te bestaan. 

  



17 
 

REFERENTIELIJST 

 

Bininda-Edmonds O. R. P., Gittleman J. L. en Purvis A. (1999). Building large trees by combining 

phylogenetic information: a complete phylogeny of the extant Carnivora (Mammalia). Biological 

Reviews, 74 (2), 143 – 175. 

Boczek-Funcke A. Kuhtz – Buschbeck J. P., Raethjen J., Paschmeyer B., Illert M. (1998). Shaping of 

the cat paw for food taking and object manipulation: an X-ray analysis. European Journal of 

Neuroscience 10, 3885 – 3897. 

Bonin J. A., Hossain I., Ham K., Ogunbakin T., Hopkins B. A., Osborn M. L., Barnett H. A., Matthews K. 

L. II, Butler L. G., Bragulla H. H., Homberger D. G. (2009). The complex morphology of the cat claw as 

revealed through virtual dissection by X – ray computed tomography and software – assisted 

visualization. Integrative and Comparative Biology 49, E202 – E202.  

Bothma J. du P. en le Riche E. A. N. (1995). Evidence of the use of rubbing, scent – marking and 

scrathing – posts by Kalahari leopards. Journal of Arid Environments 29, 511 – 517. 

Bragulla H. H., Budras K. D., Ernsberger S. (2001). On the development of the papillary body in the 

feline claw. Anatomin, Histologin, Embryologin 30, 211 – 217. 

Breugelmans S. (2009). Verliest een kat haar klauwen? Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 78, 203. 

Bryant H. N., Russell A. P., Laroiya R., Powell G. L. (1996). Claw retraction and protraction in the 

Carnivora: skeletal microvariation in the phalanges of the Felidae. Journal of Morphology 229, 289 – 

308.  

Christiansen P. (2008). Phylogeny of the great cats (Felidae: Pantherinae), and the influence of fossil 

taxa and missing characters. Cladistics 24 (6), 977 – 992. 

De Weerdt O. N. (1927). Do cats sharpen their claws? Science 66 (1713), 398 – 399. 

Eaton R. (1970). Hunting behavior of the cheetah. Journal of Wildlife Management 34, 56 – 67. 

Ewer R. F. (1973). The Carnivores. Cornell University Press, New York, United States of America, 

226 – 301. 

Feldman H. (1994). Methods of scent marking in the domestic cat. Canadian Journal of Zoology 72 (6), 

1093 – 1099. 

Gonyea W., Ashworth R. (1973). Form and function of retractile claws in Felidae (Carnivora). 

American Society of Zoologists 13, 1344 – 1344. 

Gonyea W., Ashworth R. (1975). The form and function of retractile claws in the Felidae and other 

representative carnivorans. Journal of Morphology  145, 229 – 238. 



18 
 

Homberger D. G., Barnett H., Ogunbakin T., Ham K., Matthews K. L. II, Butler L. G., Bragulla H. H. 

(2007). The microarchitecture of the cornified epidermal sheath of the cat claw. Journal of Morphology 

268 (12), 1086 – 1086. 

Homberger D. G., Ham K., Ogunbakin T., Bonin J. A., Hopkins B. A., Osborn M. L., Hossain I., Barnett 

H. A., Matthews K. L. II, Butler L. G., Bragulla H. H. (2009). The structure of the cornified claw sheath 

in the domesticated cat (Felis catus): implications for the claw-shedding mechanism and the evolution 

of the cornified digital end organs. Journal of Anatomy 214, 620 – 643. 

Hubbard C., Naples V., Ross E., Carlon B. (2009). Comparative analysis of paw pad structure in the 

clouded leopard (Neofelis nebulosa) and the domestic cat (Felis catus). The Anatomical Record 292, 

1213 – 1228. 

Landsberg G. M. (1991). Feline scratching and destruction and the effects of declawing. The 

Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice 21 (2), 265 – 279. 

Landsberg G. M. (1996). Feline behavior and welfare. Journal of the American Veterinary Medical 

Association 208 (4), 502 – 505. 

Mellen J. D. (1993). A comparative analysis of scent-marking, social and reproductive behavior in 20 

species of small cats (Felis). American Society of Zoologists 33, 151 – 166. 

Molteno A. J., Sliwa A., Richardson P. R. K. (1998). The role of scent marking in a free-ranging, 

female black-footed cat (Felis nigripes). Journal of Zoology 245, 35 – 41. 

O’Brien S. J. (1996). Molecular genetics and phylogenetics of the Felidae. Wild Cats. The Burlington 

Press, Cambridge, United Kingdom, 23 – 24. 

Perfiliev S., Petterson L. G., Lundberg A. (1998). Control of claw movements in cats. Neuroscience 

Research 31, 337 – 342. 

Pettersson L. G., Perfiliev S., Zotova E., Lundberg A. (1998). Role of claws and pads in taking and 

holding food in cats. Neuroscience Research 31, 343 – 346. 

Russell A. P., Bryant H. N. (2001). Claw retraction and protraction in the Carnivora: the cheetah 

(Acinonyx jubatus) as an atypical felid. Journal of Zoology 254, 67 – 76. 

Smith J. L. D., McDougal C., Miquelle D. (1989). Scent marking in free – ranging tigers, Panthera tigris. 

Animal Behaviour 37, 1 – 10. 

Sunquist M., Sunquist F. (2002). Wild cats of the world. The University of Chicago Press, Chicago, 

United States of America, 5 – 6. 

Swiderski J. (2002). Onychectomy and its alternatives in the feline patient. Clinical Techniques in 

Small Animal Practice 17 (4), 158 – 161. 



19 
 

Vollmerhaus B., Roos H. (2000). Die Kralle der Hauskatze (Felis catus) – eine Formenanalyse. 

Anatomin, Histologin, Embryologin 29, 193 – 195. 


