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CASTRATIE VAN DE KATER
Algemeen
Een kater is geslachtsrijp rond de leeftijd van 6-7 maanden. Dit is ook de leeftijd waarrond wij adviseren om de kater
te laten castreren. Mocht de kater al vóór deze leeftijd in huis gaan sproeien overleg dan best even met onze
dierenarts. Een kater die gaat sproeien wordt namelijk best zo spoedig mogelijk gecastreerd, dit om te voorkomen
dat het sproeigedrag overgaat in een aangeleerd permanent gedrag.
Reden van castratie
Een andere belangrijke reden om katers te laten castreren is om het aantal (ongewenste/ zwerf-) katten te verlagen.
De asiels zitten elk jaar weer voller, voornamelijk met katten die ongepland zijn geboren. Er zijn nog andere
redenen om een kater te laten castreren. Indien een kater is gecastreerd zal deze veel minder neiging hebben om in
huis te sproeien of plassen. Daarbij is de urinegeur minder sterk. De drang van een gecastreerde kater om te gaan
zwerven is fors minder waardoor er minder risico is op een verkeersongeval en/of vechtletsels.
Het nadeel van castratie is dat de kater meer neiging heeft om zwaarder te worden. Dit heeft te maken met een
verandering in de stofwisseling. De kater krijgt dan namelijk de neiging om meer te eten terwijl de energiebehoefte
afneemt. De eerste 2 maanden na de castratie zijn hierin het meest van belang! Vooral in deze periode moet u
zorgen dat het dier niet aan overgewicht gaat lijden. Best is dan ook direct na de castratie de voeding met 10-15% te
verminderen. Onze tip is om de gecastreerde kater 1 week, 1 maand en 2 maanden na de castratie te wegen om
alert te zijn op (ongewenst) zwaarder worden.
Praktisch
Voor een afspraak kunt u elke ochtend terecht van maandag t/m vrijdag. De castratie gebeurt onder volledige
narcose en is hierdoor pijnloos. Het is slechts een korte ingreep waardoor deze poliklinisch afgesproken kan
worden. U kunt dus wachten tot hij klaar is waarna hij direct mee naar huis mag.
De operatie
Als de kater slaapt worden de haartjes van de balzak geplukt. Vervolgens wordt deze gewassen om het gebied
steriel te maken. Met een mesje wordt de balzak ingesneden. Per zijde wordt het balletje eruit gepakt waarna de
zaadstreng en het bloedvat worden gesplitst. De zaadstreng wordt bij de bijbal losgemaakt. Vervolgens worden de
zaadstreng en het bloedvat op elkaar afgebonden en losgesneden. De huid van de balzak plakt vanzelf op elkaar
waardoor er geen hechtingen nodig zijn.
Pas de voeding aan!!
Indien uw kater wordt gecastreerd zal deze na de ingreep meer aanleg krijgen om te dik te worden. Het is daarom
van belang om uw kater na de operatie direct 20 % minder voeding te geven zodat deze op een goed gewicht blijft.
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