Castratie van
uw kater
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Op een leeftijd van 5-6 maanden wordt uw kater volwassen. Het sproeien van urine
is hiervan het eerste teken. Deze urine heeft een duidelijk penetrante geur en voor
veel eigenaren is dat het moment om de kliniek te bellen. Let wel op! Sommige
katers beginnen eerder met sproeien, andere zullen het nooit vertonen. Er is dus
variatie mogelijk.
Uw kater kan vanaf vijf maanden al vruchtbaar zijn. Wanneer u geen zin heeft in
een nestje, houd dan niet gesteriliseerde poezen uit de buurt!
Wat houdt een castratie in?

Vanaf welke leeftijd?

Tijdens een castratie worden, om de kat
onvruchtbaar te maken, beide testikels
verwijderd.
Hierdoor
wordt
de
testosteron (het mannelijk hormoon)
productie verwijderd en zal de kater niet
meer in staat zijn om de poes te dekken.

Een kater mag al vanaf twaalf weken
leeftijd worden gecastreerd. Dit is
echter wel een zeer jonge leeftijd,
maar niet onmogelijk. De meeste
katers worden gecastreerd nadat de
eigenaar het sproeien opmerkt

Let op! Het kan nog drie tot vier weken na de castratie duren voordat de kater werkelijk
onvruchtbaar is!

Inchecken van de patiënt
Op de dag van de ingreep wordt
tussen 08:30 h en 09:00 h uw kat
door een
assistente
van de
kliniek opgenomen. Uw kater moet
nuchter worden
afgeleverd. Dit
houdt in dat uw kat minimaal 10 uur
voor de ingreep niet mag eten. De
maag is dan op het moment van de
operatie leeg, waardoor er geen
maaginhoud kan worden gebraakt.
Drinken is overigens wel toegestaan.

De voorbereidingen
Wanneer de kater is gewogen, wordt hij klinisch nagekeken. Het hart, de slijmvliezen en de
pols worden gecontroleerd. Wanneer alles in orde is, wordt de narcose toegediend. Na
ongeveer 5 minuten is de kat in een diepe slaap, is zich nergens meer van bewust en zal
dus niets van de operatie voelen.
Hierna wordt de kater voorbereid op de ingreep. Het scrotum wordt ontdaan van haren,
het wordt gewassen en ontsmet. De kater krijgt een pijnstillende injectie en is daarmee
gereed voor de ingreep.

De castratie van een kater is een veel voorkomende chirurgische ingreep in de
praktijk. Tijdens de ingreep worden 2 sneden gemaakt in het scrotum van de kater.
Vervolgens worden de testikels vrijgemaakt, vakkundig afgebonden met een
ligatuur (hechtdraad) en verwijderd. De sneden worden niet gehecht. Daarmee is
de ingreep ten einde.
De nazorg
Na de ingreep wordt de kater teruggebracht naar zijn hok in de
opname. Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet afkoelt, liggen
er in alle hokken warmtematten waarop de patiënt zijn narcose
kan uitslapen.
Na ongeveer één uur is de kater weer bij kennis en start hij al
vaak met het schoonmaken van de operatiewond. Dit kan geen
kwaad. De wond zal binnen vijf dagen geheel genezen zijn.

Ophalen van de patiënt
Na de ingreep wordt u, zodra uw kat is bijgekomen van de
narcose, op de hoogte gesteld door de paraveterinair die
verantwoordelijk is voor de opname. Zij maakt met u een
afspraak om welk tijdstip uw kater kan worden opgehaald. Vaak
is dit tussen 15:00 h en 17:00 h.

Thuis
Geef uw kater een rustige plek en laat hem zoveel mogelijk met
rust. Tegen eten en drinken na de ingreep is geen enkel bezwaar.
U krijgt bij het ophalen van de kater GEEN pijnstilling mee. De
kater heeft voorafgaand aan de ingreep een pijnstillende injectie
gekregen die 24 uur werkt.

Kosten
De kosten van een castratie is afhankelijk van het gewicht van
uw kater:
1-5

kilogram: € 50,00

5-10 kilogram: € 52,50

Chippen
Veel eigenaren maken gebruik van het castratie-moment om
hun kater te laten chippen. Uiteindelijk slaapt de kat dan toch en
voelt hij er niets van. Chippen kost, inclusief registratie, € 25,00.
Als u uw kat tijdens de castratie wilt laten chippen, moet dit van
te voren worden doorgegeven!

Voedingsadvies:
- Veel katers krijgen na de ingreep te maken met een toename in gewicht. Door de
hormoonveranderingen verandert de stofwisseling en worden dieren vaak minder actief.
Dit leidt tot een zwaardere kat met alle gevolgen van dien.
- De voedingsfabrikanten spelen hierop in door aangepaste voeding aan te bieden, de
zogenaamde ‘’sterilised’’ of ‘’neutered cat’’ voeding. Deze voeding bevat minder energie,
maar geeft wel dezelfde vulling, waardoor een hongergevoel uitblijft. Het resultaat is een
fittere kat die zich gemakkelijker beweegt en minder kans maakt op bijvoorbeeld
suikerziekte!
- Uitgebreide informatie over voeding en bewegingstips voor uw kat ontvangt u ook in
onze dierenboetiek. Zij staan u met veel plezier te woord en kunnen u vakkundig
adviseren.
Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar via telefoonnummer 010 599 049 0, buiten
werktijden kiest u in het keuzemenu voor optie 1 (spoed). U wordt dan doorverbonden
met de dierenarts van dienst. De spoedlijn is dagelijks tussen 07:30 h en 23:30 h
bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen.
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