
Door uw kat te laten 

steriliseren helpt u mee de 

kattenpopulatie in te perken 

en toont u zich een ware 

dierenvriend.
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Sprekende cijfers

Voordelen van castratie of 
sterilisatie:

1 + 1 = 6 en bij katten zelfs tweemaal per 
jaar!
Eén kattenpaar kan zo het leven schenken aan
8 kittens per jaar, samen met de ouders
vormen deze 5 paartjes.

Na 2 jaar: 5 x 8 = 40 kittens, die samen 
met hun ouders 25 paartjes 
vormen

Na 3 jaar: 25 x 8 = 200 kittens, die 
samen met hun ouders 125 
paartjes vormen

Na 4 jaar: 125 x 8 = 1000 kittens, die 
samen met hun ouders 625 
paartjes vormen

Na 5 jaar: 625 x 8 = 6250 kittens! Enz.

De kater:
Blijft energiek en wordt zelfs socialer en 
aanhankelijker
Vertoont minder zwerfgedrag
Stopt met zijn territorium af te bakenen door 
overal te urineren

De kattin:
Wordt niet meer 
krols
Loopt minder 
risico op 
melkkliertumoren
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Misverstanden …

Een kat trekt graag op verkenning en ontmoet 
regelmatig soortgenoten. Een simpele sterilisatie 
kan veel “ongewenste” problemen voorkomen.

Een kat is al vruchtbaar vanaf de leeftijd van 
ongeveer 6 maanden en kan 2 tot 3 nestjes 
per jaar grootbrengen. Een niet-gesteriliseerde 
kattin zou dus in totaal een honderdtal kittens op 
de wereld kunnen zetten.

Het aantal “achtergelaten” katten stijgt evenredig 
met het aantal geboortes. De asielen kunnen de 
grote instroom aan katten niet verwerken en 
bovendien zijn rondzwervende dieren ook meer 
vatbaar voor besmettelijke ziekten. 

Euthanasie wordt dan ook vaak aanzien als de 
enige oplossing. Op die manier sterven in België 
elk jaar zo’n 15.000 katten een vroegtijdige 
dood. 

“De beslissing om uw kat te 
steriliseren getuigt van gezond 

verstand en is goed voor het welzijn 
van de dieren. “ 
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Steriliseren, een noodzaak

• De pil?
De pil biedt u veel minder zekerheid aangezien 
katten haarballen kunnen opgeven of braken 
waardoor de werking wordt tenietgedaan.

• De prikpil?
Deze is niet alleen duur maar ook gevaarlijk 
voor uw kat aangezien dit middel op lange 
termijn kan leiden tot de ontwikkeling van 
melkkliertumoren.

• En de katers?
De katers zijn uiteraard mede verantwoordelijk 
voor het grote aantal nestjes! Een castratie maakt 
uw kater veel rustiger zodat ook het leven van de 
katten uit de buurt een stuk “veiliger” wordt.

Sterilisatie is de beste 
oplossing om overpopulatie 
aan te pakken en het aantal 

gevallen van gedwongen 
euthanasie te verminderen.

“Een kattin moet minstens éénmaal in haar 
leven een nestje hebben”                

FOUT

Er wordt beweerd dat de geboorte van een 
aantal kleine jongen goed is voor de gezondheid 
van de moeder. Deze redenering is niet correct 
en ligt mee aan de basis van de groei van de 
kattenpopulatie.

“Sterilisatie of castratie brengt heel wat 
nadelen mee voor mijn kat ”

FOUT

Ook deze stelling bevat geen waarheid. De 
hormonen van de katten worden door deze ingreep 
juist beter in bedwang gehouden waardoor ze 
rustiger van aard zullen worden, zeker in hun 
seksueel meest actieve periode, vanaf de lente 
tot aan de herfst. 

De sterilisatie en castratie kunnen probleemloos 
uitgevoerd worden vanaf de leeftijd van 6 
maanden. 

Uw dierenarts zal u graag bijkomende inlichtingen 
geven. 

Alternatieven?
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