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Steriliseren
=
beschermen

Cijfers om over na te denken
Bij katten is 1 + 1 = 6 en dit twee maal per
jaar.
Eén kattenpaar kan het leven schenken aan tot
12 kittens per jaar, of 6 paartjes.
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6 x 12 = 72 katten
36 x 12 = 432 katten
216 x 12 = 2592 katten
1296 x 12 = 15552 katten! Enz.

Voordelen van de castratie of
sterilisatie:
Boven op het feit dat u niet meer verantwoordelijk bent voor het aan hun lot overlaten of de
dood van tientallen, zelfs honderden kittens, zijn
de voordelen voor uw kat bewezen:

De kater:

• Wordt minder actief, socialer en aanhankelijker
maar in geen geval futloos
• Zal minder zwerflust vertonen
• Houdt op met overal te urineren om zijn territorium te markeren
• Ondervindt geen enkel nadeel van het wegvallen van zijn seksuele instincten

De kattin:

		
		
		

• Wordt niet meer
krols
• Loopt minder
risico op de 		
ontwikkeling van
mamma		
tumoren
• Ondervindt
geen enkel
nadeel van het
wegvallen van
haar seksuele instincten
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Waarom?
Voor wie?
• Het is toch niet meer dan normaal dat een
kat buiten loopt en zijn soortgenoten ontmoet?
Inderdaad, maar als uw kat niet gesteriliseerd
is, kunnen zijn uitstapjes zware gevolgen
hebben.
• De overpopulatie van katten is de oorzaak van
vele problemen: zwerfkatten en achtergelaten
katten waarvan er een groot aantal moet worden ingeslapen, besmettelijke ziekten, …
• Een niet gesteriliseerde kattin kan in haar leven
een honderdtal kittens op de wereld zetten. Ze is
vruchtbaar vanaf de leeftijd van 6 à 8 maanden en
kan 2 tot 3 nestjes per jaar grootbrengen. Deze
kittens zullen dan op hun beurt ook voor nakomelingen zorgen.
• Deze grote aantallen kittens vinden geen
thuis en eindigen als zwerfkat (en niet gesteriliseerd!), of worden achtergelaten in asielen. Deze asielen kunnen de grote instroom
aan katten niet aan en moeten vaak hun toevlucht nemen tot euthanasie. En zwerfkatten
kunnen overdragers worden van ziekten.
• Elk jaar worden er in België meer dan 15000
katten geëuthanaseerd wegens overpopulatie.

De sterilisatie van uw kat is een maatregel die niet enkel de kattenpopulatie helpt, maar die ook getuigt van
goede burgerzin.
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• En de pil dan?
De pil biedt veel minder zekerheid. Katten geven
vaak haarballen op of braken, waardoor het middel
geen enkele werking meer heeft, en dit zonder dat
u het weet.
• En de prikpil?
Deze is niet alleen duur maar kan ook gevaarlijk
zijn voor de gezondheid van uw kat. Katten die de
prikpil krijgen kunnen op lange termijn mammatumoren ontwikkelen.
• En de katers?
Zij liggen ook aan de oorzaak van het te grote aantal nesten, want om baby’s te maken moet je met
twee zijn!
Castratie van katers garandeert niet enkel dat uw
kat niet aan de basis zal liggen van weer een extra nestje, maar het zal ook een negatieve invloed
hebben op zijn zwerflust en zijn territoriale instincten (waaronder het sproeien van urine).

Sterilisatie is de beste oplossing
voor het probleem van de
zwerfkatten en het grote aantal
euthanasieën.
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Foutieve gedachten...
“Een kattin moet minstens éénmaal in haar
leven een nestje hebben.”

FOUT

Er wordt soms beweerd dat het beter is voor
een kattin om minstens eenmaal in haar leven
een nestje te hebben. Dit is niet enkel incorrect
maar heeft ook zware gevolgen. Want deze kittens zullen zich, eens volwassen, ook voortplanten en de rekensom is afschrikwekkend!
“Sterilisatie of castratie is nadelig voor
mijn kat ”

FOUT

Uw kat zal geen enkel nadeel ondervinden van
de sterilisatie of castratie. In tegendeel. Hij zal
minder ver weglopen, waardoor het risico dat hij
op straat in een ongeval betrokken raakt, kleiner
wordt. Ook zal zijn karakter stabieler zijn, door
de invloed van de hormonen die wegvalt.
Katten zijn voor het grootste deel seksueel actief
van de lente tot het begin van de herfst. Gedurende deze periode wordt een kattin om de twee
tot drie weken gedurende ongeveer 7 dagen
krols, tot ze drachtig raakt. De dracht bij de kat
duurt gemiddeld 60 dagen.
Sterilisatie en castratie kunnen gebeuren vanaf
de leeftijd van 6 maanden.
Uw dierenarts zal u graag alle bijkomende inlichtingen geven.
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Uw kat laten steriliseren
is een bewijs van liefde en
verantwoordelijkheid en
voorkomt overpopulatie en
onnodige euthanasieën.
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