
Castratie bij de kat 

Bij castratie verwijderen we de testikels van de kater, castratie bij de kater is een relatief kleine 

ingreep. Castreren kan vanaf de leeftijd van 5 á 6 maanden.  

De kater is na castratie niet direct onvruchtbaar, een kater is pas 6-8 weken na de castratie volledig 

onvruchtbaar. 

 

Wij plannen de operatie in de ochtend in, zodat de kat alle tijd heeft om goed en rustig wakker te 

worden onder ons toezicht.    

De voorbereiding thuis  

- Zorg dat uw kat minstens 12 uur nuchter is. Door narcose kan hij misselijk worden en gaan 

braken. Als de kat heeft gegeten is dit gevaarlijk omdat er dan voedsel in de longen terecht 

kan komen. Kleine beetjes water drinken mag wel.  

- Houd uw kat binnen, zo weet u zeker dat hij nuchter is. Bovendien weet u zo ook zeker dat hij 

de volgende ochtend niet op pad is.  

- Breng uw kat in een stevig, en goed te sluiten, vervoersmandje.  

- Laat op de praktijk een telefoonnummer achter waar u de hele dag bereikbaar op bent.  

Nazorg   

- Geef uw kat thuis de eerste paar uur nog geen eten. Wanneer de kat na narcose te snel weer 

gaat eten kan hij misselijk worden en gaan braken. Water kunt u wel vast aanbieden.  

- Zorg thuis voor een rustige warme ruimte om bij te komen.  

- Zorg dat de kat thuis niet op hoge meubels kan springen, na narcose kan hij nog wat onzeker 

zijn op de benen.   

- Wij adviseren uw kat na de castratie 3 dagen binnen te houden zodat de wond goed kan 

genezen en vanwege de uitwerking van de narcose. 

- Hoe reageert de thuisblijver? Katten communiceren met geuren, een kat die bij de dierenarts 

is geweest ruikt anders. De thuisblijvende kat kan hierdoor angstig of soms boos reageren. 

Wanneer is het belangrijk om ons te raadplegen:  

- Als hij uren na thuiskomst nog erg duf is of steeds duffer wordt  

- Als er meer dan enkele druppels bloed uit de operatiewond komen  

- Als hij veel braakt  

- Als hij de dag na de operatie nog niet wil eten en/of drinken  

- Als de wond er niet mooi uit ziet; rood en/of gezwollen is 

Na de castratie verandert de stofwisseling van uw kat. Hierdoor zal hij sneller dikker worden als u 

dezelfde hoeveelheid voer blijft geven. We adviseren na de castratie een voeding te geven die 

geschikt is voor gecastreerde katten. In deze voeding zitten minder calorieën. 

 

De meeste katers hebben weinig last van de ingreep en zijn snel weer de oude. Bij vragen of twijfel 

kunt u ons altijd bellen op 0318-610112 (buiten openingstijden wordt u automatisch doorgestuurd naar de dienstdoende 

dierenarts)  

  



 


