Castratie van de kater
Leeftijd
Katers worden tussen de 6 en 7 maanden geslachtsrijp. Wij adviseren om uw
kater vanaf 6 maanden leeftijd te castreren. Op deze leeftijd is uw kater
uitgegroeid en heeft vaak nog niet het sproeigedrag ontwikkeld. Als uw kater gaat
“sproeien” (in een straaltje naar achteren plassen) in huis, is het echter
verstandiger om direct te castreren. Anders kan uw kat het sproeigedrag aanleren.
Bij sommige raskatten kunt u beter wachten met castreren tot 8 maanden leeftijd.
De operatie
U kunt uw kat ’s ochtends brengen en ’s middags weer ophalen. Wij nemen uw
kater op waarna de dierenarts het hart en de longen beluistert. Vervolgens
brengen wij uw kater onder narcose, door een narcosemiddel in de spier te
spuiten.
De zaadballen worden verwijderd door middel van twee kleine sneetjes. Na het
afbinden van de zaadleiders en de bloedvaten, worden de ballen verwijderd. De
sneetjes blijven open, eventueel wondvocht kan hierdoor nog ontsnappen.
Na de operatie wordt de kater onder toezicht van een van de assistentes weer
langzaam wakker in een hokje met warmtematje zodat hij niet afkoelt na de
ingreep.
Voordelen castratie
Sproeigedrag wordt voorkomen: Urine van volwassen katers bevat
mannelijke geslachtshormonen. Hierdoor gaat de urine van nietgecastreerde katers heel erg stinken, ook als ze gewoon in de kattenbak
plassen. Volwassen katers zetten in de natuur hun territorium af door
middel van geurmarkeringen. Ook in huis kunnen volwassen katers dit gaan
doen door tegen deurposten en muren te gaan plassen. Door op tijd te
castreren wordt dit gedrag voorkomen.
Weglopen: Katers die niet gecastreerd zijn hebben in het voorjaar de
neiging om dagenlang van huis te zijn.
Dracht voorkomen: Zowel van uw eigen poes als van de poezen buiten. Zo
voorkomen we dat er meer zwerfkatten bij komen!
Nadelen castratie
Na de castratie verloopt de stofwisseling langzamer. Daarom adviseren wij
uw kat na de castratie driekwart van zijn normale portie eten te geven.
Eventueel kunt u over gaan op een voeding, speciaal bestemd voor de
gecastreerde kat.
Aan elke operatieve ingreep is een risico verbonden. Met de huidige
middelen voor de narcose en de goede bewaking tijdens de narcose is dit
tot een minimum beperkt.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze dierenartsen of assistentes.
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