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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 43
STERILISATIE EN KROLSHEID BIJ DE KAT

Als u niet wil fokken met uw kat is het verstandig ze te laten steriliseren. Bij de
sterilisatie worden de eierstokken verwijderd. Als de baarmoeder afwijkingen
vertoont, zal de dierenarts ook de hele baarmoeder verwijderen.
Uw kat gewoon krols laten worden brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
Het gebruik van de poezenpil om krolsheid te voorkomen is een gemakkelijke
oplossing. U moet er zich dan wel van bewust van zijn dat de hormoonpreparaten
schadelijk zijn voor haar gezondheid. Met deze brief geven wij u de juiste
diergeneeskundige informatie over uw kat. Op het internet vindt u soms foutieve
informatie.
De ideale leeftijd voor sterilisatie
Ideaal is op 5-6 maanden leeftijd. Het risico op het later ontwikkelen van
melkkliertumoren wordt dan drastisch verkleind. Uw kat heeft op deze leeftijd nog
weinig buikvet dat tijdens de operatie in de weg zit en heeft de optimale leeftijd om
een narcose en een operatie goed te doorstaan.
Let op: sinds 1 januari 2016 is het in België verplicht om elke kat te laten steriliseren
vooraleer ze verkocht of weggegeven wordt. Met andere woorden: sterilisaties doen
we tegenwoordig al op de leeftijd van 3 maanden. Dezelfde regels gelden trouwens
voor katertjes.
Mijn kat is krols: kan de operatie dan nog wel plaatsvinden?
Het is geen reden om een sterilisatie uit te stellen, vermeld het wel aan uw dierenarts
want de eierstokken zijn iets meer doorbloed en de dierenarts zal daar tijdens de
operatie rekening mee houden. Een kat is meestal ongeveer 9 dagen krols en dan
vaak na 2 weken weeral, de cyclus blijft maar doorgaan dus snel operatief ingrijpen is
dan toch het beste.
Is sterilisatie nodig als mijn kat niet buiten komt?
Voor uw eigen nachtrust is het beter dat ze gesteriliseerd is. Een krolse kat kan door
veelvuldig miauwen iedereen wakker houden.
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Voor het welzijn van uw kat is het ook beter. Door de hormonen aanwezig in het
lichaam kan een niet gesteriliseerde kat melkliertumoren, baarmoederontstekingen
en tumoren van het vrouwelijk geslachtsstelsel ontwikkelen.
Wat meer informatie over de cyclus van de kat
De eerste krolsheid van een kat treedt gemiddeld op 7-10 maanden leeftijd op. Maar
het varieert nogal: soms wordt een kat al krols op 4 maanden, soms pas op 18
maanden. In de natuur is de cyclus van de kat gebonden aan de seizoenen. In de
herfst en winter treedt er in de natuur geen krolsheid op. Onze huiskatten kunnen
echter het hele jaar door krols worden door de blootstelling aan binnenverlichting.
Hoe weet je dat de kat krols is? De meeste katten gaan veel miauwen, soms kan het
klinken als een huilende baby, ze zijn aanhankelijker, ze geven veel kopjes, rollen,
lopen met een holle rug en een opgeheven achterste, soms eten ze iets minder en
ze laten zich gewillig dekken door een kater. De krolsheid duurt meestal 7-9 dagen.
Als de kat niet gedekt is zal ze na 2-3 weken opnieuw krols worden en dat gaat zo
verder. Een kat krijgt telkens als ze gedekt wordt een eisprong. Anders gezegd: ze
zal altijd drachtig worden na een dekking door de kater!
Als de kat drachtig is, wordt ze gedurende de dracht niet meer krols. De meeste
katten zijn ongeveer 64 dagen drachtig. Na de geboorte van de kittens kan de kat
soms binnen de week weer krols worden en dus weer gedekt worden! Hou hier
rekening mee als u maar één nestje wil. De meeste katten echter zullen pas weer
krols worden als de kittens niet meer gezoogd worden.
De pil of de prikpil?
Er zijn alternatieven voor de sterilisatie, namelijk de pil of prikpil. Maar… u moet er
zich van bewust zijn dat deze medicijnen een groot risico met zich meebrengen op
het ontwikkelen van aandoeningen zoals kwaadaardige melkliertumoren, grote
zwellingen van de melkklieren, baarmoederontstekingen, baarmoedertumoren,
cysten op de eierstokken en suikerziekte.
Overgewicht voorkomen na sterilisatie
Sommige eigenaren zien de sterilisatie als grote boosdoener voor het optreden van
overgewicht bij hun kat. En denken dat daar niets aan te doen zou zijn. Dit is
gelukkig niet het geval. Het is inderdaad zo dat katten na een sterilisatie wat meer
willen eten en dat de stofwisseling wat trager wordt. Dus na de operatie heeft ze
inderdaad minder voer of een aangepaste voeding nodig.
Het is verstandig om een voeding te gaan geven die speciaal ontwikkeld is voor
gesteriliseerde katten, uw kat niet te overvoederen en ze regelmatig te wegen.
Ook lekker veel spelletjes doen met uw kat kan overgewicht voorkomen!
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Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP
De Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis
downloaden op www.dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand
advies maak je best telefonisch een afspraak (tel. 03/314 87 67).
Neem ook eens een kijkje bij DAP De Vrijheid op Facebook en
like ons als je het de moeite vindt!

Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens, Wendy Op De Beeck en Joke Yzewyn
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