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Castratie
Castratie is een vorm van
sterilisatie waarbij de teelballen
of de eierstok geheel worden
verwijderd. Bij poezen wordt
dit nog wel eens onterecht
sterilisatie genoemd. Bij
sterilisatie worden alleen de
eileiders of de zaadleiders
onderbroken.

Protocol
De Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD)
adviseert om te castreren op
een leeftijd tussen de 4 en 6
maanden. In Nederland wijkt
het gros van de Dierenartsen
hier vanaf. 85% van de
dierenartsen geven het advies
om een kitten te castreren op
een leeftijd van 6 tot 9
maanden.

Wetenschap
Er zijn geen wetenschappelijke
onderzoeken waaruit feitelijk
kan worden geconcludeerd
wat nu de beste leeftijd is om
te castreren. De geadviseerde
leeftijd berust vaak op eigen
ervaring en gevoel van de
dierenarts en de eigenaar.
vroegcastratie bij kat en poes

Vroegcastratie bij kat en poes
Gemiddeld is een Kat na 8 - 9 maanden geslachtsrijp
maar uit onderzoek is gebleken dat katers ook na 4
maanden al geslachtsrijp kunnen zijn. Bij de kat worden
onder algehele narcose beide teelballen verwijderd via
een sneetje in de balzak. De wond wordt gesteriliseerd en
meestal niet gehecht. De kater houdt de wond zelf
schoon.
Een Poes is op de leeftijd van 7 - 12 maanden
geslachtsrijp maar onderzoek wijst uit dat ook dit al na 4
maanden kan zijn. Per ras kan dit ook verschillen. Bij de
poes bestaat de ingreep uit het verwijderen van de
eierstokken en eventueel de baarmoeder. De ingreep
vindt plaats onder algehele narcose via een sneetje in de
buik of flank van de poes.
Ondanks het advies van de KNMvD (zie kader) vind in
Nederland over het algemeen de castratie plaats op een
leeftijd van 6 - 9 maanden, dit wordt standaard castratie
genoemd. Castratie van katten jonger dan 4 maanden
wordt vroegcastratie genoemd.
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Bij de meeste onderzoeken over vroegcastratie spreekt
men over een leeftijd van 8 - 16 weken. Voornaamste
redenen van vroegcastratie zijn vaak het voorkomen van
een ongewenste zwangerschap en het voorkomen van
sproeien bij katers. Fokkers laten katten soms vroegtijdig
castreren om doorfokken te voorkomen. Vroegcastratie
heeft voor- en nadelen.

Rose Mallow
Kattenoppas
In oktober 2013 ben ik gestart
met Kattenoppas Rose Mallow. Ik
verzorg uw huisdier in hun eigen
vertrouwde omgeving.
Onbezorgd een weekend weg,
lekker op vakantie of direct een
oppas nodig. Ik verzorg uw katten
liefdevol tijdens uw afwezigheid.
Ook voor een kat of poes geldt
dat ie zich prettig voelt in zijn
eigen omgeving. Kleine
huisdieren zoals cavia’s, konijnen,
vissen en vogels worden ook
goed verzorgd. Ik zorg ervoor dat
het uw huisdieren aan niets
ontbreekt als u er niet bent.
Kattengedrag
In januari 2015 ben ik begonnen
met de opleiding tot
Kattengedragstherapeute. Tijdens
het eerste jaar heb ik mij vooral
verdiept in de theorie van
Kattengedrag, de medische
aspecten en het adviesgesprek.
De komende periode bestaat uit
meer praktijkervaring, zo loop ik
stage bij een reeds
gediplomeerde gedragstherapeut
en zullen we samen met onze
medestudenten enkele consulten
uitvoeren en evalueren. Mocht u
nu behoefte hebben aan een
advies, dan kunt u mij hierover
geheel vrijblijvend benaderen.

Voordelen
Beheersen populatie
Voorkomt zwangerschap
Kittens genezen sneller
Aanhankelijk gedrag
Minder hyperactief
Minder territoriumdrift
Sproeigedrag ontstaat niet

Nadelen
Groeischijf sluit later
Spreekt sentiment aan
Operatief kleinere organen
Narcose risico
Extra operatie apparatuur

Doordat er de kans bestaat dat de groeischijf later sluit
kunnen de uiteinden van de ledematen langer
doorgroeien (Epifysiolyse). Dit komt ook voor bij
traditionele castratie. Er is kans op een afwijkende
botstructuur. Uit onderzoek is gebleken dat bij bepaalde
rassen zoals de Maine Coon dit een verhoogd risico is. De
kans op fracturen is klein. In tegenstelling tot standaard
castratie komen na vroegcastratie de secundaire
geslachtskenmerken niet tot ontwikkeling. Vroegcastratie
speelt geen rol in de ontwikkeling van gedrag of het
ontwikkelen van gedragsproblemen.

Conclusie
De gevolgen van vroegcastratie verschillen niet ten
opzichte van traditionele castratie. Wilt u ongewenste
zwangerschap van uw poes in een multikat huishouden en
het sproeien van katers vroegtijdig voorkomen, overleg dit
dan met uw dierenarts. Voor een kater geldt het advies
dat de teelballen zijn ingedaald en om infecties op de
operatietafel te voorkomen wordt geadviseerd om de
vroegcastratie pas uit te laten voeren na alle vaccinaties.
Informeer naar de ervaringen van de betreffende
dierenarts met vroegcastraties.
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