Vroegcastratie/sterilisatie
http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/standpunten-en-visies/vroegcastratie-bij-kittens-april2013/
Standpunt en visies
Onder ‘vroegcastratie’ verstaan we de castratie van kittens (katers en poezen) beneden de leeftijd van 16 weken.
Onderstaand worden de conclusies betreffende de toepassing van vroegcastratie geformuleerd en worden
aansluitend de overwegingen vermeld, die tot deze conclusies hebben geleid.
Conclusies
– Castratie op een leeftijd beneden 16 weken is, met de kennis die we op dit moment hebben, niet
aanvaardbaar.
– Voor alle katten (zowel raskatten, huiskatten en katten die zich in asiels bevinden) kan castratie beter
uitgesteld worden tot de leeftijd van 4-5 maanden (menig ras pas met 6 maanden 1e keer krols,
sommigen zelfs pas met 1 jaar; bengalen al vaak met 4 maand. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij de
fokker als de koper en is o.a. kwestie van ken je kat en het ras. Ook zomer en/of winter kan hierbij een rol
spelen). Bij vrijwel alle poezen is dat voor de eerste krolsheid; ook in het zeldzame geval dat de poes
enkele weken daarvoor toch gedekt zou zijn, is daarmee de kans op voortplanting nul (maar het risico op
FIP/FeLV en vele andere ziektes wel degelijk aanwezig; tijdens krols ook nog eens meer risico op
dwalen, onder auto komen etc).
– Voor katten die via Trap, Neuter and Return acties (TNR-acties) in een asiel komen, kan in een enkele
uitzonderingssituatie worden overgegaan tot castratie op een leeftijd jonger dan 4 maanden, maar dit
mag geen routine-ingreep worden in asiels of opvangcentra.
– Bij de timing van de ingreep moet rekening gehouden worden met het moment van vaccineren; tussen
vaccineren en de castratie dient zeker 2, maar liever 4 weken te liggen. (ik hou er minimaal 1,5 week
tussen en bij entingsreaktie inderdaad min. 2 tot 4, bij twijfel in overleg met nieuwe eigenaar door henzelf
of later ophalen etc..)
– Indien vroegcastratie tòch wordt toegepast dient een aangepast anesthesieprotocol gevolgd te worden
en dient de juiste pre- en postoperatieve zorg geboden te (kunnen) worden aan de kittens. (hart, de
longen, de nieren of de lever - organen die zorgen voor de opname, verdeling en uitscheiding van de
gifstoffen; dit gaat echter ook op voor oudere dieren; elk dier dient gezond te zijn voor een operatie.
Elke dierenarts zou hier dan ook regelmatig bijscholing over moeten volgen en op de hoogte blijven c.q. extra
informeren bij narcose specialisten/anesthesisten: o.a. bijv. via https://detweedelijn.nl/read/narcosepijnbestrijding wat uiteraard elke dierenarts weet.

– Er moet gewerkt worden aan voorlichting voor katteneigenaren met betrekking tot voortplanting en
gedrag en daarmee aan het uit de wereld helpen van misverstanden over katten. Tevens moet er meer
voorlichting komen om het impulsief aanschaffen van een kat te voorkomen.
Argumenten vóór vroegcastratie
De belangrijkste reden om vroegcastratie uit te voeren is het castreren vóór de geslachtsrijpe leeftijd om
zo ongewenste voortplanting te voorkomen (en voortplanting met katten die er niet geschikt voor zijn door

ziekte en/of andere afwijkingen/risico’s). Men wil daarmee vooral het kattenoverschot in de Nederlandse
asiels en opvangcentra beperken en de populatie zwerfkatten beheersen (het aantal zwerfkatten in
Nederland op basis van de cijfers en gegevens die ik tot nu toe heb gevonden, is dat er in NL tussen de
800.000 en 1 miljoen zwerfkatten zijn. Jaarlijks worden er alleen al door jagers 14.000 doodgeschoten.
https://zwerfkatten.wordpress.com/2012/11/09/aantal-zwerfkatten-nederland-schatting/ )

Fokkers van raskatten willen ‘hun’ lijnen beschermen door zelf te bepalen met welke kittens verder gefokt
kan worden. Dat kan voor hen een reden zijn om vroegcastratie toe te passen voordat kittens geplaatst
worden. (geld mag nooit de reden zijn; gezondheid, rasverbetering en ongewenste kittens zijn redenen)
In de Verenigde Staten is men begonnen met vroegcastratie. De lobby voor vroegcastratie komt ook uit
de VS. Dat is begrijpelijk als men naar de Amerikaanse cijfers kijkt. Het aantal gezonde katten dat men
jaarlijks in Amerikaanse asiels laat inslapen is niet precies bekend, schattingen variëren tussen de 4 en
15 miljoen! Er zijn asiels in de VS, waar meer dan 90% van de katten wordt geëuthanaseerd (2),(het
aantal wat hier in asiels afgemaakt wordt, is niet bekend. Wel zijn er veel katten/honden die jaar in, jaar
uit in een te klein hokje verblijven)
De getallen in Nederland liggen heel anders. In Nederland leven naar schatting 3 miljoen katten en in
2011 werden 34.482 katten opgevangen in asiels van de Dierenbescherming. Er zijn daarnaast in
Nederland asiels die niet onder de Dierenbescherming vallen, en verder veel particuliere instellingen en
kleine stichtingen die katten opvangen. Het is echter niet bekend hoeveel dieren deze organisaties per
jaar opvangen. (zie 3 alinea’s terug; er is meer bekend als er gezegd wordt, maar veel organisaties
werken nog nooit samen en/of zijn transparant. Ze proberen dit te veranderen, hopelijk gaat dat ooit echt
functioneren)
Dan is er natuurlijk ook nog het internet. Veel sites als Marktplaats worden veel gebruikt door mensen die
hun kat willen herplaatsen of hun (ongewenste) kittens aan de man willen brengen. Ook hier is niet
bekend om hoeveel dieren het gaat, er zijn zelfs geen schattingen. Een steekproef op een aantal
willekeurige dagen in september 2012 leverde op Marktplaats 4.000-5.000 advertenties op waarin kittens
werden aangeboden. In de meeste advertenties ging het hierbij om meer dan 1 kitten en in het grootste
deel daarvan zelfs om meer dan 2 kittens. (veel verantwoordelijkheid ligt al bij de fokkers zelf)
Hoewel het probleem met het kattenoverschot in Nederland dus niet in verhouding lijkt te staan tot het
probleem in de VS, lijken er dus wel degelijk redenen om ook de voortplanting van katten in Nederland te
beperken.
Argumenten tégen vroegcastratie
In het meest uitgebreide onderzoek (2) naar effecten op gedrag kwam naar voren dat er een significante
relatie bestaat tussen castratie beneden de leeftijd van 5,5 maand en een vermindering van
hyperactiviteit. Daarbij werd echter ook een toename van schuwheid ten opzichte van vreemden
vastgesteld. Bij katers wordt vroegcastratie geassocieerd met minder agressie naar dierenartsen, minder
seksueel gedrag en minder sproeien, maar ook met een toegenomen risico van angstig gedrag dat zich

uit in het zich frequent verstoppen (schuwheid). Overigens werd er geen verband gevonden tussen
vroegcastratie en het verminderen van andere vormen van agressie dan alleen agressie naar
dierenartsen.
De stelling dat vroegcastratie geen negatief effect zou hebben op het gedrag van de dieren is dus erg
voorbarig. Op basis van de beschikbare literatuur naar de gevolgen van vroegcastratie van kittens op het
latere gedrag (2, 3, 4) kan dit niet hard worden gemaakt. (http://www.debuitenkat.nl/kittens.html Helaas is
het wettelijk toegestaan dat kittens met 7 weken bij de moeder weggehaald wordt; stamboeken zijn er
inmiddels achter dat de volgende socialisatie fase minstens net zo belangrijk is; veel dan ook niet te
maken met de vroegcastratie, maar juist met socialisatie fase en ook de verantwoordelijkheid van de
fokker dus het grootst, want in deze periode leer je hen o.a. zelfvertrouwen)
Recent werd beschreven (9) dat de vertraagde sluiting van de epifysairlijnen bij katten die vóór het
bereiken van de geslachtsrijpe leeftijd gecastreerd zijn, mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van een
ziektebeeld dat bekend staat onder de naam epifysiolyse (het loslaten van de groeischijf van de
heupkop). Verder konden er geen extra fysieke gevolgen worden aangetoond (2, 3, 4, 5, 6) van
vroegcastratie vergeleken met castratie op de gebruikelijke leeftijd ( 6-8 maanden). Een verhoogd risico
voor overgewicht, groeistoornissen, problemen met de uitwendige geslachtsdelen, urinewegproblemen
en/of immuniteitsproblemen werd niet vastgesteld. (houdt elke kat actief, ook als ze met 6 maand of later
geholpen worden. Geef voer wat geschikt is voor de desbetreffende leeftijd/situatie, want veel van deze
problemen komen helaas voor op elke leeftijd bij katten die te weinig bewegen, spelen, drinken etc)
In de periode van 8-16 weken worden de meeste kittens twee maal gevaccineerd met bij voorkeur een
tussentijd van 3 weken. Vaccinatie en een operatie die te kort op elkaar volgen brengt mogelijk risico’s
met zich mee van een verminderde afweer en of een toename van ongewenste reacties op vaccinatie
(11). Ook hiermee dient rekening te worden gehouden bij de keuze van de leeftijd waarop men kittens
castreert (10, 11). (uiteraard zowel vaccinatie als evt. castratie afhankelijk van gezondheid; bij alles dient
een kitten genoeg weerstand te hebben zodat het lichaam zich kan herstellen)
Hoe jonger het kitten, hoe groter het narcose-risico (1, 7, 8). Kittens van jonger dan 4 maanden kunnen
lichamelijk niet voldoende compenseren voor hypoventilatie en/of een trage hartslag. Bepaalde aspecten
van de stofwisseling en het feit dat lever en nieren nog niet volledig ontwikkeld zijn, maakt dat de afbraak
en afvoer van narcosemiddelen minder efficiënt en minder snel verlopen. Hierdoor zijn jonge kittens veel
gevoeliger voor bepaalde narcose middelen. (er zal dan ook aangepaste narcose gebruikt moeten
worden; kittens, jonger dan 4 maanden, mogen tot 4 uur voor de anesthesie, een lichte vloeibare maaltijd
nuttigen in de vorm van een drank of papje. Dus geen brokjes, vlees of ander puppy- of kittenvoer. Water
drinken is toegestaan tot een uur voor aanvang van de anesthesie. 2 uur nadien eten en spelen ze
alweer. Snel en secuur werken is inderdaad een pre bij de dierenarts)
Jonge kittens hebben sneller een glucosetekort in het bloed, dan oudere dieren. Een aantal uren niet
eten, kan dus al een risico opleveren. Verder raken jonge kittens sneller onderkoeld dan oudere dieren en
heeft slechts een relatief gering bloedverlies tijdens de operatie al een bloedarmoede tot gevolg.

Bovenstaande problemen zijn goed beheersbaar door te kiezen voor een bij de leeftijd van het kitten
passend narcose-protocol en goede pre- en postoperatieve zorg. De leeftijd waarop men kittens castreert
is zeer bepalend voor het protocol. (8 weken vind ook ik te vroeg en tevens laat ik meespelen dat de
kittens groot genoeg moeten zijn, min 1 kg en blij dat raskatten tot 14 weken bij de moeder zijn en dus
meer opties)
Overige afwegingen
1. Castreren is en blijft een aantasting van de lichamelijke integriteit van een dier. De leeftijd waarop de castratie
plaatsvindt, maakt daarbij geen verschil.
2. Soms zijn er valide redenen voor vroegcastratie, bijvoorbeeld bij het beheersen van het zwerfkattenprobleem
en de zogenaamde Trap, Neuter and Return (TNR-) projecten. Zo ook kan een enkele kater er ‘vroeg bij’ zijn
en al gaan sproeien voor de leeftijd van 16 weken, in dat geval moet er snel worden gecastreerd, want zo is hij
niet in huis te houden.
3. We moeten niet uit het oog verliezen dat katteneigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben met
betrekking tot het voorkomen van ongewenste nestjes. Het mag, uit een oogpunt van ethiek, bedenkelijk
worden genoemd dat gebrek aan verantwoord gedrag van eigenaren wordt gecompenseerd met chirurgische
ingrepen bij zeer jonge dieren.
4. Het probleem van overvolle asiels en opvangcentra is ook het gevolg van onwetendheid en gebrek aan
voorlichting. Te veel mensen hebben verkeerde verwachtingen van een kat als huisdier, met als gevolg dat ze
weer gemakkelijk afstand doen van hun kat. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel eigenaren
eigenlijk te weinig weten van de voortplantingscyclus van hun kat. Zo bleek uit onderzoek bij eigenaren die
hun katten afstaan, dat velen menen dat het goed is voor een poes om een nestje te krijgen (12, 13, 14, 15).
Voorlichting door de dierenartsen, de overheid en de dierenwelzijnsorganisaties zullen ook een rol moeten
spelen bij het oplossen van het kattenoverschot. Dat los je met alleen vroegcastraties niet op.
5. De leeftijd waarop katten geslachtsrijp worden varieert enorm. Bij poezen is de gemiddelde leeftijd 7-12
maanden, maar er zijn poezen die al met 4 maanden of juist pas met 21 maanden voor het eerst krols worden.
Bij katers is de gemiddelde leeftijd 8-9 maanden, maar ook daar zien we uitschieters naar jonger of ouder,
variërend van 4 tot 24 maanden. Geslachtsrijp worden is dan ook afhankelijk van vele factoren: genetische
opmaak van het dier (ras), seizoen, omgeving, lichaamsgewicht, aanwezigheid van seksueel actieve poezen of
katers en algehele conditie.
Een andere site met zeer goede informatie over voor- en nadelen vroegcastratie:
http://www.kattenbescherming.nl/over-ons/voorlichting/vroeg-castratie/

