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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 6
STERILISATIE BIJ DE TEEF
Een veel gestelde vraag in de praktijk is “doen we er goed aan om onze hond te
laten steriliseren?” We overlopen daarom de voor- en nadelen van deze ingreep.
Aanvullend bespreekt u best vooraf met uw dierenarts wat voor ùw hond en voor ùw
levensomstandigheden de beste oplossing is.
Het gebruik van de zogenaamde prikpil raden wij alvast sterk af. Dit is een
hormoneninjectie die de loopsheid wel onderdrukt, maar op termijn nare gevolgen
kan hebben, zoals baarmoederontsteking, melkkliertumoren en verkalkingen in de
huid op de injectieplaats.
Een teef wordt tweemaal per jaar loops en de loopsheid duurt telkens 3 weken. U
moet goed opletten dat uw hond tijdens die periode niet gaat lopen, want dit gebeurt
heel dikwijls: de teef heeft dan echt de drang om ervan door te gaan! Vermijd
natuurlijk ook dat ze in contact komt met (niet-gecastreerde) reuen, want de kans dat
ze gedekt wordt is heel groot. En een dracht kan gewenst zijn, maar is dat zeker niet
altijd. Hou er immers rekening mee dat het groot brengen van een nestje ook van de
eigenaar heel veel tijd en moeite vergt.
Een groot aantal vrouwelijke honden vertoont na de loopsheidperiode ‘schijndracht’.
Het dier gedraagt zich dan alsof het moet gaan werpen. Typische symptomen zijn:
melkproductie, flauw gedrag, putten graven in de tuin, met allerlei speelgoedjes
zeulen enzovoort. Als dit voorkomt, raden wij aan het dier te laten steriliseren.
Honden die vaak schijndrachtig zijn, blijken immers op latere leeftijd vatbaarder te
zijn voor baarmoederontstekingen en melkkliertumoren.
We zetten de voor- en nadelen van de sterilisatie van een teef nog even op een rij:
voordelen




sterk verminderde kans op baarmoederontsteking
eveneens veel minder risico op melkkliertumoren
geen ongewenste dracht
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nadelen




van een gesteriliseerde teef (maar ook van een gecastreerde reu) moet u het
gewicht goed onder controle houden, zij hebben namelijk de neiging om na de
operatie gevoelig aan te dikken. De voeding rantsoeneren en veel bewegen is
dus de boodschap!
een gesteriliseerde teef heeft op oude leeftijd iets meer kans om incontinent te
worden. Als dit zich zou voordoen, dan dient u best dagelijks een medicijn toe
om de sluitspier van de blaas te verstevigen.

Zoals bij de castratie krijgen ook de teefjes vlak voor de operatie een pijnstilling
ingespoten. De sterilisatie duurt ongeveer 3 kwartier. Het dier mag de dag zelf naar
huis. De hechtingen worden aan de binnenzijde van de huid geplaatst, zodat een
kraag of verband niet nodig zijn. Meestal is uw dier ’s anderendaags al de oude. Iets
‘gevoeligere’ types zijn soms een dag of 2 wat hangerig en minder speels.
Tot slot: wat is de beste timing voor een sterilisatie? In het geval van een teef gebeurt
de ingreep best 3 maanden na de loopsheid.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op
www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de
nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u
een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).
Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens, Wendy Op De Beeck en Joke Yzewyn
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