DE VOORDELEN

MIJN DIERENARTS VINDT HET NIET OK
Onbekend is helaas onbemind. Vroeger werd aangenomen dat castratie tussen 6 en 8 maand het beste was.
Deze leeftijd werd echter nooit wetenschappelijk
onderbouwd. Intussen hebben voldoende wetenschappelijke studies aangetoond dat er geen aanwijzingen zijn dat
vroegcastratie nadelige gevolgen zou hebben voor het
welzijn of de gezondheid van de katten. Vroegcastratie is
intussen opgenomen in de opleiding voor dierenartsen.
Vermits katten geslachtsrijp kunnen zijn vanaf 4 maanden,
kan vroegcastratie zonder problemen worden toegepast
als oplossing om ongewenste nestjes te voorkomen.

VOOR DE OMGEVING
•••

Minder agressie naar soortgenoten

•••

Minder risico op geurhinder

•••

Minder nachtlawaai tijdens paartijd.

VROEGCASTRATIE

VOOR DE KATTEN
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MEER INFO OVER HET KATTEN MEERJARENPLAN:
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/19078427#.VeQLV5fIvaV

v.u. Johan Van den Broek, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

VOORGESTELDE LITERATUUR

•••

Geen krolse kattin meer
(vanaf 4 maanden geslachtsrijp)

•••

Minder kans op melkkliertumoren

•••

Minder kans op de overdracht van infectieuze
ziekten (kattenaids en kattenleukemie)

•••

Minder stress na de operatie omdat kittens samen
met nestgenoten kunnen wakker worden

•••

Meer adoptiekansen:
ze verhuizen gesteriliseerd/gecastreerd

•••

Vroegcastratie voorkomt ongewenste kittens en
draagt op die manier bij tot het verminderen van de
overpopulatie katten.

VOOR DE ADOPTANT
•••

Geen ‘oeps’ nestjes meer!

•••

Een asielkitten dat volledig
in orde is aan een sterk
gereduceerd tarief.
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WAT IS VROEGCASTRATIE?
We spreken van vroegcastratie als het gaat om castratie
voor de leeftijd van 4 maanden. Het concept van vroegsterilisatie/castratie (Early Age Altering, EAA) is niet nieuw.
In Amerika, Canada en Engeland wordt het al meer dan
50 jaar toegepast. Het concept wordt dan ook door
verschillende grote diergeneeskundige organisaties
ondersteund. Vroegcastratie is een term die ook wordt
gebruikt voor sterilisatie op vroege leeftijd en is dus niet
enkel van toepassing op katers.

M. Lemmens

MISVATTINGEN WEERLEGD
DOOR WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN
FOUT

KITTENS WORDEN ZIEK
van de vroege operatie

Vroegcastratie zorgt voor
GEDRAGSPROBLEMEN.

Er is geen verhoogd risico op kittensterfte! Er wordt
aangeraden dat kittens net als volwassen katten gewoon ook
steeds gevaccineerd zijn voor de operatie en dat ze
postoperatief opgevolgd worden. Kittens (net als volwassen
katten) die niesziek zijn geweest, worden gewoon iets langer
ter observatie gehouden.

FOUT

Kittens krijgen na vroegcastratie
PROBLEMEN MET OVERGEWICHT

WAAROM VROEGCASTRATIE?
De wettelijke verplichting van 1 september 2014 om
alle kittens voor ze naar een nieuwe eigenaar verhuizen
te laten vroegcastreren (een verplichting voor zowel
dierenasielen als kwekers en particulieren) kwam er
uit noodzaak. Ongewenste kittens en katten doen de
populatie van zwerfkatten toenemen en zorgen voor
een grote toestroom in de dierenasielen.
Dat kattenleed kan vermeden worden door
vroegcastratie toe te passen.

Vroegcastratie wordt niet geassocieerd met het meer
voorkomen van ongewenste gedragingen bij katten.
Gedragsproblemen komen echter wel voor bij het niet
correct huisvesten of verzorgen van een huiskat. Het is heel
belangrijk dat katteneigenaars voldoende gesensibiliseerd
worden over de natuurlijke behoeften van een kat zodat
daar rekening mee kan gehouden worden in haar
leefomgeving.

Onderzoek wees uit dat er geen verschil is in de kans op
obesitas bij kittens die op 7 weken of op 7 maanden
gecastreerd werden. Castratie, al dan niet vroegtijdig, is een
risicofactor voor overgewicht bij katten. Naast castratie,
spelen ook andere controleerbare factoren een rol zoals
aangepaste voeding, bewegingsvrijheid en activititeiten van
de kat en de genen.

Vroegcastratie leidt tot
URINEWEGPROBLEMEN.

FOUT

M. Lemmens

Onderzoek wees uit dat er geen verhoogd risico is op
obstructies bij vroegtijdig gecastreerde katers.

Vroegcastratie heeft invloed op
de GROEI EN SPONTANE FRACTUREN.

FOUT

Onderzoek wees uit dat het laattijdiger sluiten van de
groeiplaten de kittens NIET gevoeliger maakt voor trauma.

Vroegcastratie zorgt voor een
VERMINDERDE WEERSTAND.

FOUT

Onderzoek wees uit dat er geen verschil
is tussen het voorkomen van overgevoeligheidsreacties
bij vroeggecastreerde katten.

Gaat de kat nu niet UITSTERVEN?

NEEN

Jaarlijks sterven vele kittens en katten die geen thuis vinden
en buiten vaak aan hun lot worden overgelaten. Van zodra
dierenasielen niet meer overspoeld worden met zoveel
nakomelingen van huiskatten, zal beslist gekeken worden
naar een versoepeling van de wetgeving. Kattenliefhebbers
moeten dus zeker niet vrezen dat de straatkat zal uitsterven.

