Sterilisatie van
de poes

www.dierenkliniekzwartezee.nl

Op een leeftijd van ongeveer 6 maanden wordt uw poes volwassen. De krolsheid van
de poes is hiervan een eerste teken. De poes is dan zeer aanhalig, rolt over de grond
en is tijdelijk gewillig voor een kater. Gedurende een periode van ongeveer 3 weken
kan de poes gedekt en dus ook drachtig worden.
Wanneer u dit als eigenaar liever niet ziet gebeuren, is het van belang dat er tijdens de
krolsheid geen niet gecastreerde katers in de buurt van de poes komen. Na de krolsheid is
het mogelijk om uw poes te laten steriliseren.
Tijdens een sterilisatie worden, om de poes onvruchtbaar te maken, beide eierstokken
(ovaria) en in sommige gevallen ook beide baarmoederhoorns (uteri) verwijderd. Hierdoor
wordt de hormoonproductie verwijderd en zal de kat niet meer krols of drachtig worden.

Op de operatie dag
In de ochtend, tussen 08:30 h en
09:00 h wordt de poes door een
assistente van de kliniek opgenomen
in de opnameruimte. De poes moet
voor de narcose nuchter zijn, dit
houdt in dat zij vanaf 22:00 h de dag
van te voren niet meer mag eten,
water drinken mag wel. De maag is
dan op het moment van de operatie
nuchter waardoor er niet kan
worden gebraakt. Zo kan er geen
braaksel in de luchtwegen terecht
komen.

Vooronderzoek en narcose
Wanneer de poes is gewogen, wordt zij
klinisch nagekeken. Het hart, de
slijmvliezen en de pols worden
gecontroleerd en pas daarna wordt de
narcose toegediend. Na ongeveer 5
minuten is de poes in een diepe slaap, is
zij zich nergens meer van bewust en zal
niets van de operatie voelen.
Hierna wordt de poes voorbereid voor de
operatie. De buik wordt geschoren en
ontsmet. Pijnstilling en antibiotica
worden toegediend en de poes krijgt
tijdens de narcose een tube in de
luchtpijp waarmee zij wordt aangesloten
op het narcose apparaat.

Belangrijk: Geef uw kat op de dag vóór de operatie vanaf 22:00 geen eten meer!

De operatie
De sterilisatie van de kat is een zeer veel voorkomende en uitgevoerde chirurgische
ingreep in de veterinaire praktijk. Tijdens de operatie wordt een snede gemaakt in de
buik. De huid, onderhuid en buikspieren worden doorsneden, waarna de buikholte
zichtbaar wordt. De baarmoederhoorns en eierstokken worden opgevist, waarna de
eierstokken worden verwijderd.
Wanneer sprake is van ontstoken of
afwijkende
baarmoederhoorns
worden ook deze direct verwijderd.
Na controle van de buikholte wordt
deze met oplosbaar hechtmateriaal
gesloten. Dit gebeurt met een
doorlopende hechting en omdat de
laatste laag onderhuids wordt
gehecht is in de meeste gevallen
slechts 1 hechting zichtbaar. Na de
operatie wordt de wond behandeld
met lasertherapie. Hierdoor zal de
wondgenezing sneller en minder
pijnlijk verlopen.

Nazorg en herstel
Na de operatie wordt de poes teruggebracht naar haar kooi in de recoveryruimte/opname.
Om er voor te zorgen dat de ze geen kou lijdt, liggen er in alle kooien warmtematten
waarop de poes haar roes kan uitslapen.
Na ongeveer 1-2 uur is de poes weer bij kennis en start zij vaak al met het schoonmaken
van de operatiewond. Om te voorkomen dat zij hierbij de wond open likt, zal de poes een
kraagje of medical petshirt (romper) krijgen, waardoor ze niet bij de wond kan. De wond
zal binnen 7-10 dagen geheel genezen zijn. Na 10 dagen mag de poes, indien nodig, voor
controle komen en zal de hechting worden verwijderd. De inwendige hechtingen zullen zelf
oplossen.

Na de ingreep wordt u door de verantwoordelijk assistente op de hoogte gebracht
van het verloop van de operatie. Zij spreekt dan met u een tijdstip af waarop uw
kat kan worden opgehaald. Wij stellen het op prijs wanneer u zich op tijd meldt bij
de balie. Tijdens dat moment krijgt u alle uitleg, medicatie en tips van de assistente
zodat u goed geïnformeerd de kliniek verlaat.
U krijgt bij het ophalen van de poes pijnstillende tabletten en antibiotica mee. volg
de instructies van de assistente goed op en maak een antibiotica kuur altijd af.

Handig: als u het wilt kan de poes tijdens de narcose voor €25,00 gelijk gechipt worden!

Thuis
Geef uw kat een rustige plek en laat haar zoveel mogelijk met rust. Eten is op de operatie
dag niet noodzakelijk. Wanneer de kat laat blijken dat zij trek heeft, mag vanaf het door de
assistente aangegeven tijdstip wat nat voer en water aanbieden.

Kosten
De
kosten
van
een
sterilisatie
staan
vermeld
op
onze
website
www.dierenkliniekzwartezee.nl. De vermelde prijs is inclusief medicatie, kraag, nazorg en
eventuele controle* na 7-10 dagen. De prijs is exclusief een eventueel medical petshirt
(romper).
*vaak wordt de slothechting door de arts tijdens het hechten ‘weggewerkt’. U hoeft dan niet terug te komen bij de assistente
voor een controle. Al het hechtdraad wat zich onderhuids bevindt, wordt door het lichaam opgelost.

Veel gestelde vragen
Vraag: ‘vanaf welke leeftijd mag mijn poes gesteriliseerd worden?’
Antwoord: wettelijk mag dit al vanaf 12 weken. Onze kliniek geeft echter de voorkeur aan
een oudere leeftijd, namelijk vanaf 6 maanden en het liefst na de eerste krolsheid.
Vraag: ‘is het erg als de poes pas op latere leeftijd gesteriliseerd wordt?’
Antwoord: dat is geen probleem, maar er is dan wel meer kans dat de poes zwanger wordt.
Vraag: ‘kan ik mijn poes niet gewoon de poezepil geven?’
Antwoord: dat is zeker mogelijk, maar kent wel risico’s. De poezenpil is een
hormoonpreparaat en kan op latere leeftijd melkkliertumoren vooroorzaken bij de poes.
Deze aandoening is in veel gevallen niet te behandelen of kan blijven terugkeren.
Vraag: ‘wat is beter na een operatie; een kraag of een medical petshirt (romper)?’
Antwoord: een kraag is voor veel dieren een lastig obstakel waarmee zij overal tegen
aanbotsen. Wel is het qua aanschaf goedkoper. Voor de meeste patiënten is een medical
petshirt een stuk diervriendelijker. Echter kunnen sommige katten (ook) niet omgaan met
een medical petshirt. Dan resteert de eigenaar niets anders dan het shirt uit te trekken en
de kat beter in de gaten te houden.
Vraag: ‘mag de kat echt niet aan de wond likken?’
Antwoord: in principe willen wij dit voorkomen. Katten zijn echter natuurlijke acrobaten en
verzinnen soms van alles om toch aan de wond te kunnen komen. Omdat de meeste
hechtingen onderhuids zijn aangebracht, kan het meestal niet veel kwaad. Gaat de kat
geobsedeerd likken aan de wond, dan is het toch verstandig om de kraag of het shirt enkele
dagen om te houden.
Heeft u andere vragen? Bel of mail ons dan gerust!

Bij spoed:
Mocht u twijfelen aan het herstel van uw huisdier na de operatie, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.
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 08:30 h en 23:00 h
bereikbaar. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen.
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