Geboortebeperking bij katten
Sterilisatie poes
Poezen kunnen vanaf 5-6 maanden krols worden. Daarbij kunnen ze ook ongewoon gedrag gaan
vertonen. Een krolse poes roept haar partners vaak luid en rusteloos en rolt ook vaak uitnodigend
over de vloer. Poezen kunnen op deze leeftijd ook al zwanger worden. Een poes kan tot 3 nestjes
per jaar krijgen. Als je geen nestje wilt, moet er voorbehoedend dus iets gedaan worden.
De poezepil wordt door ons afgeraden omdat het de kans op het krijgen van suikerziekte en
borstkanker vergroot. Ook kan een poes ondanks de poezepil nog zwanger raken (bijv. omdat ze de
pil ongemerkt uitbraakt) waarna vaak een gecompliceerde zwangerschap volgt. In ieder geval mag
een poes nooit een poezepil krijgen voor de eerste krolsheid omdat ze dan een zeer grote kans
hebben om fibroadenomateuze hyperplasie van de borstklieren te ontwikkelen. Dit wordt ook wel
het Dolly Parton syndroom genoemd omdat de borstklieren enorm opzwellen. De poezepil is
eigenlijk alleen nog verstandig als de poes al krols is geweest en er een tijdelijke
zwangerschapspreventie nodig is, bijvoorbeeld omdat u later nog wel een nestje wilt.
Wilt u geen nestje, dan is sterilisatie vanaf 6 maanden leeftijd de beste methode. Uw poes wordt dan
's morgens nuchter op de praktijk verwacht en mag dezelfde dag weer naar huis. De eierstokken
worden via een kleine buiksnede verwijdert. Uiteraard krijgen ze een pijnstiller voor een paar
dagen. Vaak zijn ze daarna 1 dagje iets suf waarna het al snel weer beter met ze gaat.
De voordelen zijn dat ze daarna niet meer krols of zwanger worden maar ook dat de kans op
baarmoeder ontstekingen, baarmoeder tumoren en borstkanker fors minder wordt.
Castratie kater
Katers worden vanaf 5-6 maanden geslachtsrijp. Ze gaan dan het hormoon testosteron produceren
waardoor hun gedrag verandert. Ze krijgen de behoefte om hun territorium af te bakenen en gaan
sproeien. Ook krijgen ze de neiging om weg te lopen en met andere katers te gaan vechten.
Door dit gedrag lopen ze meer kans op het krijgen van een ongeluk, ook lopen ze vooral door het
vechten meer kans om besmet te raken met het leukemie virus of kattenaids.
Castreren is een relatief lichte ingreep voor een kater waarbij de testikels worden verwijderd. De
ingreep vindt bij voorkeur op een leeftijd van 6-8 maanden plaats. Ook katers worden 's morgens op
de praktijk verwacht voor de operatie en mogen dezelfde dag weer naar huis. Ze zijn vaak een dagje
wat suf maar het gaat al snel weer beter met ze.
Vooral bij katers maar ook voor poezen geldt dat ze na de ingreep wat dikker kunnen worden.
Indien dat gebeurd, dan kan eenvoudig een dieet met minder calorieën worden gegeven.
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