
DRACHT EN GEBOORTE BIJ DE POES

Dekking

Indien een dekking goed is verlopen is de krolsheid ca. 24 uur na de dekking totaal over. Tijdens de drachtigheid 

mag de poes geen krolsheid meer vertonen want dit is een teken dat de dekking niet goed verlopen is. Een goed 

verlopen dekking geeft natuurlijk geen garantie op drachtigheid. Een dracht duur ongeveer 58-65 dagen. Hoe 

groter het nest hoe korter de dracht over het algemeen duurt.

De drachtige poes

De laatste 2 weken van de dracht doet u er goed aan om de poes wat meer (25%-50% extra t.o.v. de gewone portie) 

voeding te geven. Speciaal voedsel is niet nodig, gewoon kattenvoer is voldoende. De dracht is vast te stellen vanaf 

de 28-32e dag na de dekking met een echo. Na 42 dagen dracht kan door middel van een röntgenfoto dracht en het 

aantal kittens worden aangetoond. Na 4 weken dracht gaat het gewicht van de poes flink toenemen. Naar het einde 

van de dracht toe mag haar gewicht met 40% zijn toegenomen.

Verschijnselen van de naderende bevalling

Ruim voor de bevalling zal waarschijnlijk al wel zijn opgevallen dat de buikomvang van uw poes ruim is toegenomen. 

De melkklieren beginnen wat op te zetten. Dit kan soms ook gebeuren bij niet drachtige poezen, rond hetzelfde 

tijdstip. We spreken dan van schijndracht. Vlak voor de bevalling wordt de poes wat onrustig en kan het opvallen dat 

de poes soms een helder, taai, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de 

bevalling binnen 24 uur zullen plaatsvinden.

De bevalling

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen moet het eerste kitten geboren zijn. Het vruchtwater 

kan groen van kleur zijn, in dat geval moet het eerste kitten binnen 1 uur geboren zijn. Zoniet dan dient u contact op 

te nemen met uw dierenarts. Indien de poes duidelijk zit te persen op een kitten en dit langer dan 15 minuten duurt, 

moet u ook zeker contact opnemen.

De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 kittens mag niet langer dan 30 minuten zijn. Anders dient 

gecontroleerd te worden waarom de bevalling niet vordert. Zo nodig zal een weeënversterkend middel worden 

ingespoten. Mocht de poes na de bevalling onrustig blijven, dan dient u te laten controleren of alle kittens inderdaad 

geboren zijn. Soms geeft de dierenarts de poes dan een injectie om eventueel achtergebleven nageboorten of 

kittens alsnog af te laten komen.

De poes mag geen troebele of stinkende uitvloeiing krijgen. De uitvloeiing is gedurende 3 dagen roodbruin en tot de 

10e dag mag deze uitvloeiing helder slijmig zijn.
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Verzorging kittens

U kunt de navelstrengetjes het beste door de poes laten afbijten. Mocht een navelstreng nabloeden dan kunt u deze 

afbinden met een stevige garendraad (eventueel ontsmet met spiritus of 85% alcohol). De kittens kunnen gemerkt 

worden met nagellak of een gekleurd halsbandje. De kittens moeten dagelijks gewogen worden, waarbij de 

gewichten van de kittens ook genoteerd worden. Een normaal geboortegewicht van een kitten is 85-120 gram. De 

kittens moeten dagelijks 8-10% in gewicht aankomen. De kittens mogen niet afvallen. Gebeurt dit wel dan is er iets 

mis. U dient in dit geval direct de dierenarts te bellen voor overleg. De poes kan te weinig melk geven of de kittens 

drinken te weinig, bijvoorbeeld door een opkomende ziekte. De kittens kunnen ook in een te koele omgeving liggen 

waardoor ze veel energie verspillen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Een goede temperatuur voor 

de omgeving is gedurende de eerste 2 weken 30-35 graden, daarna 20- 30 graden. De kittens doen na 10d de oogjes 

open en zijn dan in (geboorte)gewicht ongeveer verdubbeld.

Bijvoeren

Dit kan gebeuren met een zuigflesje of met een maagsonde. Als voeding moet een preparaat gebruikt worden dat de 

kattenmelk goed kan vervangen (bv. KMR, Nutriwelp). Voor de eerste levensweek heeft een kant en klaar produkt, 

zoals KMR, de voorkeur.

Het zal per preparaat wisselen wat de juiste hoeveelheid voeding is. Een vuistregel echter is:

• 0,5 ml – 1 ml elke 1-2 uur igv pasgeboren kitten 

• 1 ml elke 2 uur na 24u 

• vanaf de 2e week kunnen de kittens (bijna) de nacht door zonder voeding en volstaat een voeding van 2 ml melk 

per kitten, en zo 8 voedingen verspreid over de dag. Aan de hand van de groei van het kitten kunt u deze 

hoeveelheid wat bijsturen (een richtlijn is 8-10% toename in lichaamsgewicht per dag!). Groeit het kitten weer 

dan kunt u langzaam gaan afbouwen.

De melk moet worden verwarmd tot lauw-handwarm (ongeveer 37 graden). Na elke voeding is het belangrijk dat 

de buik-anusstreek wordt gestimuleerd (wrijven met bv een natte vinger) om het poep- en plasgedrag te 

stimuleren.
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Sondevoeding

Dit is een snelle en eenvoudige manier om een kitten te voeden. Het is echter een methode die enkel met goede 

instructies veilig is toe te passen. Een alternatief is om het kitten met behulp van een spuitje te voeren of een klein 

flesje.

Benodigdheden sondevoeding: 

• 2 spuiten 2ml (één vullen met beetje water, de ander met voeding) 

• voedingssonde 

• kunstmelk

De lengte van de sonde moet worden afgemeten op het kitten. Plaats daartoe (buiten het lichaampje) het uiteinde 

van de sonde op ongeveer ¾ van de ribben en meet de afstand tot de bek. Breng hier een markering aan (tape, 

merkstift). Naarmate de kittens groeien moet deze meting en markering worden herhaald. Houd met uw ene hand 

het hoofdje van het kitten goed stil. Met uw andere hand duwt u de sonde voorzichtig over het achterste van de tong 

heen en laat deze rustig in de keel naar beneden zakken. Het kitten zal met slikbeweginkjes de sonde inslikken. Als 

u weerstand voelt bij het opschuiven van de sonde moet u deze rustig een stukje terugtrekken en opnieuw starten 

(de sonde mag niet in de longen terecht komen!). De sonde moet zover worden ingebracht dat de markering bij het 

bekje uitkomt.

Laat eerst 0,4 ml water in de sonde lopen (Dit is een soort controle dat de sonde niet verkeerd zit). Vervolgens zet u 

de spuit met de voeding op de sonde en drukt u deze met een rustige vloeiende beweging leeg. Na enkele seconden 

kunt u de sonde met een rustige beweging uit het kitten halen. Na elke voeding van het nest moeten de sonde en de 

spuiten worden gereinigd. Dit kan door ze met warm water uit te spoelen. Eventueel kan een rubber sonde (1x per 

dag) 10 minuten in kokend water worden gelegd.

Ontwormen en inenten

De kittens en de moederpoes moeten op de leeftijd van 3, 5 en 7 weken ontwormd worden. Vervolgens moeten ze 

maandelijks tot een ½ jaar leeftijd worden ontwormd. De eerste kittenenting dient het kitten te krijgen als het  

9 weken oud is. Deze enting moet 3 weken later herhaald worden. Naast ontworming en enting is ook een 

vlooienbestrijding van belang.

Als het na het nestje niet wenselijk is dat de poes nogmaals een nestje krijgt dan is het advies om de poes te laten 

steriliseren. Dit kan vanaf 3 weken na de bevalling gebeuren. Zo’n sterilisatie op korte termijn heeft zeker de voor 

keur boven (tijdelijk) de poezenpil!

Als een sterilisatie (nog) niet wenselijk is houdt u er dan rekening mee dat de poes al op korte tijd na de geboorte 

terug drachtig kan raken.
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