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SAMENVATTING  

 

Vroegcastratie bij de kat gebeurd op een leeftijd tussen de 8 en 16 weken. Door asielkatten voor adoptie 

te castreren op jonge leeftijd kunnen ongeplande nestjes worden voorkomen waardoor het aanbod van 

nieuwe kittens aan dierenasielen kan worden verminderd. Nu woedt nog steeds discussie rondom 

vroegcastratie, omdat men bang is voor de negatieve gevolgen. Deze literatuurstudie kijkt naar de korte 

en lange termijn gevolgen van vroegcastratie in vergelijking met traditionele castratie op de leeftijd van 

tussen de vijf en negen maanden.  

Vroegcastratie leidt niet tot een verhoogde kans op postoperatieve complicaties in vergelijking met 

traditionele castratie. Indien de juiste chirurgische en anesthetische protocollen voor vroegcastratie 

worden gevolgd is de kans op postoperatieve complicaties klein. Katten lopen geen hogere kans op 

infectie na vroegcastratie. Vroegcastratie kan worden uitgevoerd zonder dat de bescherming na 

vaccinatie verminderd. Net als bij traditionele castratie leidt vroegcastratie tot het verlaat sluiten van de 

groeiplaten waardoor de kat langer doorgroeit. Vroegcastratie geeft geen hoger risico op het oplopen 

van facturen maar verder onderzoek is nodig naar de rol van vroegcastratie bij het ontstaan van 

spontane epifysiolyse. In tegenstelling tot traditionele castratie komen na vroegcastratie de secundaire 

geslachtskenmerken niet tot ontwikkeling. De stekels bij de kater ontwikkelen niet, vroeggecastreerde 

katers zijn niet in staat tot volledige extrusie van de penis en bij de poes blijft de vulva infantiel. 

Hoogstwaarschijnlijk hebben deze gevolgen geen klinische implicaties. Vroegcastratie heeft geen 

invloed op de diameter van de urethra en leidt ook niet tot een verhoogd risico op een urinaire obstructie 

bij katers in vergelijking met traditioneel gecastreerde katers. Andere urinaire problemen zoals Feline 

Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) komen ook niet vaker voor bij vroeggecastreerde katten dan bij 

traditioneel gecastreerde katten. Vroegcastratie en traditionele castratie leiden beide tot een verhoogd 

risico op het ontwikkelen van obesitas bij de kat. Vroeggecastreerde katten gaan meer eten dan intacte 

katten en hun metabolisme verlaagt na vroegcastratie. Vroegcastratie speelt echter geen rol in de 

ontwikkeling van gedrag of het ontwikkelen van gedragsproblemen. Tot slot kan vroegcastratie een 

eventueel protectief effect hebben tegen de ontwikkeling van feline mammatumoren.  

In België zijn goede richtlijnen beschikbaar met betrekking tot het veilig uitvoeren van vroegcastratie bij 

de kat. Uit deze literatuurstudie blijkt dat vroegcastratie geen negatieve gevolgen heeft in vergelijking 

met traditionele castratie. Hierdoor is vroegcastratie een goed alternatief voor traditionele castratie bij 

asielkatten.   
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INLEIDING 

 

De kat is een populair huisdier in België. In 2008 had één op de vier (26,6%) huishoudens een kat in 

huis. De Federale Overheidsdienst economie schatte het aantal huiskatten in België op 1.974.000 (FOD 

economie, 2008). Deze berekening bevatte niet de katten in dierenasielen, dierenpensions en 

dierenwinkels of zwerfkatten. In 2013 zaten er volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 32.315 katten in 119 dierenasiels in België (FOD 

volksgezondheid, 2014). Van deze katten waren er 22.639 katten gevonden op de openbare weg, 9.380 

katten afgestaan aan het asiel en 296 katten in beslag genomen. Uiteindelijk werden 1.193 katten 

herenigd met hun eigenaar en 16.180 katten geadopteerd. 11.208 katten hadden minder geluk en 

moesten worden geëuthanaseerd wegens ziekte, niet gespeend zijn, weinig socialisatie, geen plaats in 

het asiel of andere redenen.  

Om het aantal katten in dierenasielen in België te verminderen werd het kattenplan opgestart door de 

FOD volksgezondheid. Het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 verplicht dierenasiels tot het 

steriliseren, identificeren en registreren van katten voordat deze ter adoptie worden gesteld. Adoptanten 

konden tot 1 maart 2013 een overeenkomst sluiten met het asiel om de kat na adoptie te steriliseren bij 

een dierenarts naar keuze. Deze regel gold tot 1 maart 2014 voor katten jonger dan 6 maanden. Op dit 

moment ondergaan kittens uit het asiel verplicht vroegcastratie alvorens te worden geplaatst.  

Tot op heden blijft het chirurgisch castreren de beste anticonceptie methode bij de kat (ACC&D, 2013). 

In de Verenigde Staten is castratie ook de meest uitgevoerde operatie door kleine huisdieren 

dierenartsen (Greenfield et al. 2004). In België wordt castratie bij katten meestal uitgevoerd op een 

leeftijd tussen de vijf en negen maanden. Castratie op deze leeftijd wordt traditionele castratie genoemd 

(Root, 2007; Olsen et al., 2001). Pas sinds 2014 wordt vroegcastratie uitgevoerd in België dankzij de 

richtlijnen voor vroegcastratie van het onderzoek van Porters et al. (2014). In de Verenigde Staten en 

Engeland wordt vroegcastratie al een langere tijd uitgevoerd en ondersteund door onder andere de 

American Veterinary Medical Association (AVMA) en de American Animal Hospital Association (AAHA), 

de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Society for Theriogenology, 

American College of Theriogenologists (ACT), en de British Small Animal Veterinary Association 

(BSAVA). 

Vroegcastratie is het steriliseren of castreren van katten jonger dan vier maanden leeftijd of voor 

seksuele volwassenheid (Kustritz, 2002). Volgens de AVMA wordt vroegcastratie uitgevoerd op een 

leeftijd tussen de 8 en 16 weken. In de meeste onderzoeken die zijn gedaan naar de gevolgen van 

vroegcastratie spreekt men over castratie voor 16 weken leeftijd. Sommige studies scharen 

vroegcastratie echter onder castratie voor zes maanden leeftijd oftewel de leeftijd vlak voor traditionele 

castratie (Maarschalkerweerd et al., 2009; McNicholas et al., 2002). Hier kan van pre-puberale castratie 

worden gesproken maar het valt echter niet onder de noemer vroegcastratie. 

Veel factoren hebben invloed op het optreden van pubertijd bij de kat zoals gewicht, lichthoeveelheid 

en de aanwezigheid van een kater of krolse poezen (Jonhston et al., 2001). Hierdoor begint de pubertijd 

bij katten gemiddeld op een leeftijd van tussen de 8 en 10 maanden maar dit kan sterk variëren (Tsutsui 

en Stabenfeldt, 1992). Poezen kunnen voor het eerst krols worden op een leeftijd variërend tussen de 
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4 en 18 maanden. In uitzonderlijke gevallen kunnen poezen van 4 maanden leeftijd al drachtig worden 

(Joyce en Yates, 2011). Hierdoor zal traditionele castratie bij katten niet 100% effectief zijn om 

ongeplande nestjes te voorkomen aangezien een deel van deze katten alsnog aldus in staat zal zijn 

zich voort te planten voordat castratie plaatsvind.  

Katten kunnen zich snel voortplanten, zwerfkatten produceren gemiddeld 1,4 nesten per jaar met 

gemiddeld 3 kittens per nest (Nutter, 2004). In een studie in Engeland bleek dat 70.5% van de 

kattennestjes ongepland zijn (Murray et al., 2009). Katten castreren om ongeplande nestjes te 

voorkomen is dus van groot belang. Sommige dierenasielen in België werkten met contracten waarbij 

adoptanten verplicht waren hun kat na adoptie te castreren. Dit werkt echter niet altijd, in een studie van 

Eno en Fekety (1993) werd geschat dat de effectiviteit van dit soort contracten minder dan 60% is. 

Aangezien traditionele castratie niet alle ongewenste nestjes kan voorkomen kan vroegcastratie hier 

misschien de oplossing bieden.  

Vroegcastratie is al langere tijd een groot onderwerp van discussie binnen de diergeneeskunde. 

Dierenartsen maken zich zorgen over de anesthetische en chirurgische complicaties en de korte- en 

lange termijn gevolgen van vroegcastratie (Murray et al., 2008; Spain et al., 2002; Neven, 2013). In de 

Verenigde Staten, Engeland en België is er uitgebreid onderzoek gedaan naar vroegcastratie en dankzij 

het grootschalig onderzoek van Porters et al. (2014) zijn er praktische richtlijnen beschikbaar voor veilige 

anesthesie en chirurgie voor vroegcastratie bij katten. Deze literatuurstudie zal zich vooral richten op de 

korte- en lange termijn gevolgen van vroegcastratie. Voornamelijk zal gekeken worden of de gevolgen 

van vroegcastratie al dan niet verschillen van de gevolgen van traditionele castratie.  

In het eerste deel zal gekeken worden naar eventuele postoperatieve complicaties na vroegcastratie. 

Een van de redenen dat dierenartsen vroegcastratie niet durven uit te voeren komt vanwege de 

mogelijke chirurgische complicaties (Murray et al., 2008; Neven, 2013). Sommige dierenartsen denken 

dat de kans op chirurgische complicaties groter is bij vroegcastratie dan bij castratie op traditionele 

leeftijd (Spain et al. 2002). Het verhoogd risico op het oplopen van postoperatieve infecties door 

vroegcastratie zou komen doordat kittens een onderontwikkeld immuunsysteem hebben (Murray et al., 

2008; Spain et al., 2002; Neven, 2013). 

In deel twee wordt verder ingegaan op de invloed van vroegcastratie op het immuunsysteem en het 

risico op het oplopen van infecties na vroegcastratie. Kittens hebben een onderontwikkeld 

immuunsysteem en effectieve vaccinatie is zeer belangrijk, zeker in een omgeving met een hoge 

infectiedruk zoals het asiel (Richards et al., 2006).  Onderzoek betreffende de invloed van chirurgie en 

anesthesie op het immuunsysteem is niet eenduidig. Kona-Boun et al. (2005) beweren dat anesthesie 

het immuunsysteem onderdrukt en vaccinatie vlak voor een operatie een extra risico vormt voor de 

chirurgie en anesthesie. Fischer et al. (2007) beweren daarentegen dat chirurgie en anesthesie zonder 

problemen kunnen samengaan met vaccinatie.  

Vanaf deel drie zal het gaan over de lange termijn gevolgen van vroegcastratie. Deel drie zal gewijd zijn 

aan de invloed van vroegcastratie op de ontwikkeling van het skelet van de kat. Een aantal dierenartsen 

vrezen voor het verlaat sluiten van de groeischijven na vroegcastratie (Neven, 2013; Spain et al., 2002; 

Farnworth et al., 2013). Dit zou een verhoogd risico op het oplopen van een groeischijffactuur tot gevolg 

kunnen hebben (Murray et al., 2008; Neven, 2013).  
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In deel vier zal gekeken worden naar de invloed van vroegcastratie op het urogenitaal stelsel. 

Traditionele castratie zorgt voor een verhoogd risico op feline lower urinary tract disease (FLUTD) 

(Lekcharoensuk 2001). Sommige dierenartsen verwachten dat vroegcastratie leidt tot een nog hoger 

risico op de ontwikkeling van FLUTD of andere urinaire problemen dan na traditionele castratie (Murray 

et al., 2008; Spain et al., 2002; Neven, 2013).  

Overgewicht is een gekend probleem na traditionele castratie. Gecastreerde katten hebben een grotere 

kans op obesitas en diabetis mellitus dan intacte katten (Courcier et al., 2012; McCann et al., 2007). 

Dierenartsen maken zich daarom zorgen over het effect van vroegcastratie op het ontwikkelen van 

overgewicht (Spain et al. 2002; Neven 2013). Deel vijf zal gaan over het risico op overgewicht na 

vroegcastratie en de hiermee geassocieerde problemen. 

Dierenartsen zien ook de voordelen in van het vroegcastreren van katten. Bijvoorbeeld het voorkomen 

van gedragsproblemen van seksuele aard zoals territoriaal gedrag, zwerfgedrag en agressie (Farnworth 

et al., 2013; Spain et al., 2002; Neven, 2013). Daarentegen zou het ontstaan van gedragsproblemen 

zoals schuwheid, psychologisch trauma en socialisatie problemen dan weer bevorderd kunnen worden 

door vroegcastratie (Neven, 2013; Spain et al., 2002). In het zesde deel zal worden gekeken welke 

invloed vroegcastratie heeft op het gedrag bij de kat en het ontwikkelen van gedragsproblemen.  

In het laatste deel zal worden ingegaan op het mogelijk protectief effect van vroegcastratie op feliene 

mammacarcinoma. Vanwege de rol van vrouwelijke hormonen in de pathogenese van feliene 

mammacarcinoma zou castratie een protectief effect kunnen hebben. Meerdere studies toonden al aan 

dat gecastreerde katten een gereduceerd risico hadden op het ontwikkelen van mammatumoren 

(Misdrop et al., 1991; Dorn et al., 1968). In één studie was dit protectief effect zelfs zeven maal hoger 

bij gecastreerde katten dan bij intacte katten (Misdrop et al., 1991). Daarom veronderstellen een aantal 

dierenartsen dat vroegcastratie ook een protectief effect kan hebben op het ontwikkelen van 

mammatumoren (Spain et al., 2002). 
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LITERATUURSTUDIE  

1.1 POSTOPERATIEVE COMPLICATIES 

 

Geen enkele chirurgische interventie of anesthesieprotocol kan worden uitgevoerd zonder risico op 

postoperatieve complicaties. Vroegcastratie is hierop geen uitzondering. Verschillende studies 

onderzochten de complicaties die zich op korte termijn voordeden na het uitvoeren van vroegcastratie 

bij de kat (Croman et al., 2013; Howe, 1997; Porters et al., 2014; Aronsohn en Faggella, 1993). Deze 

onderzoeken laten zien dat het risico op postoperatieve complicaties na vroegcastratie uiteenloopt van 

2,1% tot 6,5% (tabel 1). De reden dat deze studies zulke uiteenlopende resultaten hebben komt doordat 

de studies sterk verschillen qua onderzoeksopzet.  

 

Tabel 1. Postoperatieve complicaties na (vroeg)castratie 

 

De onderzochte populaties van de verschillende studies verschilden sterk wat betreft aantal, afkomst 

en castratieleeftijd (tabel 2). Een belangrijk verschil tussen deze studies is de definitie van 

vroegcastratie. Alleen de definitie van Croman et al. (2013) betreffende vroegcastratie valt buiten de 

beschouwing van deze literatuurstudie, het oudste dier dat werd gecastreerd was 17 weken oud. De 

studie wordt echter wel vermeld vanwege de gemiddelde castratieleeftijd van 13 weken. In de andere 

studies werden katten gecastreerd voor de leeftijd van 14 weken, dit valt binnen de definitie van 

vroegcastratie. 

Uitgezonderd de studie van Aronsohn en Faggella (1993), met 96 onderzochte katten, hadden de 

overige studies grotere onderzoekspopulaties van tussen de 291 en 778 katten. De reden dat deze 

studies grote aantallen katten onderzochten kwam doordat ze afkomstig waren uit dierenasiels of Trap 

Neuter Return inspanningen (TNR). In tegenstelling tot de kleinschalige studie van Aronsohn en 

Faggella (1993) waar katten afkomstig waren uit laboratoria.   

Alleen bij de studies van Porters et al. (2014) en Howe (1997) was er sprake van een controlegroep. 

Katten in de controlegroep werden gecastreerd tussen de zes en acht maanden leeftijd (Porters et al. 

2014) of op een leeftijd ouder dan zes maanden (Howe, 1997). Vroegcastratie gebeurde voor de leeftijd 

van 12 weken. Hierdoor kon het percentage postoperatieve complicaties na vroegcastratie worden 

vergeleken met het percentage complicaties na “traditionele” of “gewone” castratie binnen dezelfde 

studie. Deze studies laten zien dat het risico op postoperatieve complicaties zelfs lager is na 

 Percentage postoperatieve 

complicaties na vroegcastratie 

Percentage postoperatieve complicaties 

na traditionele castratie 

Croman et al. (2013) 2,9% - 

Howe (1997) 6,5% 18,6% 

Porters et al. (2014) 2,1% 4,4% 

Aronsohn en Faggella 

(1993) 

2,1% - 
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vroegcastratie dan na “traditionele” of “gewone” castratie. Het grootste nadeel van het onderzoek van 

Howe (1997) is het feit dat de resultaten van honden en katten gezamenlijk werden bekeken. In de 

studie werd alleen vermeld dat het aantal postoperatieve complicaties niet significant verschilde tussen 

de groep vroeggecastreerde katten en de groep traditioneel gecastreerde katten. 

De opvolging van de patiënten verschilde evenzeer sterk tussen de verschillende onderzoeken. In de 

studies van Howe (1997) en Porters et al. (2014) werd de opvolging gedaan door degene die de 

operaties had uitgevoerd. De studie van Croman et al. (2013) maakte gebruik van e-mail of telefonisch 

contact met eigenaren. Alleen de studie van Aronsohn en Faggella (1993) specificeerde niet hoe de 

opvolging van patiënten gebeurden.  

De studie van Howe (1997) is de enige studie waarbij de operaties werden uitgevoerd door vierdejaars 

studenten diergeneeskunde in plaats van dierenartsen. In de rest van de studies werden operaties 

uitgevoerd door dierenartsen. Ervaren chirurgen opereerden in de studie van Aronsohn en Faggella 

(1993). In de studie van Porters et al. (2014) werd er door dezelfde dierenarts geopereerd waarbij er 

vooraf training had plaatsgevonden op het gebied van vroegcastratie. 

 

Tabel 2. Onderzoeksmethoden  

 

Bij een aantal onderzoeken was het mogelijk om postoperatieve complicaties in twee groepen te 

verdelen: grote postoperatieve complicaties en kleine postoperatieve complicaties (tabel 3). Grote 

postoperatieve complicaties konden alleen worden opgelost met intensieve therapie zoals chirurgie, 

daarnaast was er sprake van een sterke stijging van de morbiditeit en mortaliteit. Bij kleine 

postoperatieve complicaties was er weinig tot geen therapie nodig en was de morbiditeit minimaal 

gestegen. Alle katten in de studie van Porters et al. (2014) werden tussen de 8 en 12 weken leeftijd 

lichamelijk onderzocht op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent. Twee derde van 

 Croman et al. 

(2013) 

Howe (1997) Porters et al. 

(2014) 

Aronsohn en 

Faggella 

(1993) 

Aantal vroegcastraties 778 291 380 96 

Aantal traditionele castraties - 270 68 - 

Afkomst 

onderzoekspopulatie 

Dierenasiels/TNR Dierenasiels Dierenasiels Laboratoria 

Castratieleeftijd  8-17 weken Voor 12 

weken 

8-12 weken 6-14 weken 

Uitvoerende chirurg Dierenartsen Vierdejaars 

studenten 

1 dierenarts Dierenartsen  

Postoperatieve opvolging 10 dagen via 

contact eigenaren 

7 dagen door 

studenten 

1 of 5 dagen 

door dierenarts 

Onbekend 
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deze katten werd vervolgens gecastreerd. Het mortaliteitspercentage van de gecastreerde en intacte 

katten tijdens dit bezoek wordt voor deze literatuurstudie onder grote complicaties geschaard.  

Uit de studies is af te leiden dat er na castratie, ongeachte de castratieleeftijd, meer kleine complicaties 

voorkomen dan grote complicaties. De studie van Howe (1997) toont dat het risico op kleine en grote 

complicaties minder is na vroegcastratie dan na traditionele castratie. In de studie van Porters et al. 

(2014) verschilde het mortaliteitspercentage niet significant tussen vroeggecastreerde katten en intacte 

katten. 

 

Tabel 3. Percentage grote en kleine postoperatieve complicaties na (vroeg)castratie 

a: mortaliteit van intacte kittens tussen de 8 en 12 weken oud  

 

1.2 INFECTIE  

 

De meest voorkomende oorzaak van grote postoperatieve problemen na vroegcastratie is infectie, met 

name virale ziektes. In de studie van Porters et al. (2014) stierven de meeste katten vanwege het 

panleukopenie virus (FPV). Andere oorzaken van sterfte waren sepsis, virale enteritis en interstitiële 

pneumonie (tabel 4). In de studie van Croman et al. (2013) waren vijf sterftegevallen ten gevolge van 

panleukopenie. Daarnaast kwamen veel infecties voor ter hoogte van de bovenste luchtwegen waarvan 

sommigen resulteerden in een dodelijke pneumonie. In de studie van Howe (1997) stierven acht katten 

na vroegcastratie en vier katten na traditionele castratie wegens luchtwegproblemen en panleukopenie. 

De katten waren afkomstig van het asiel met de kortste verblijfperiode waarbij katten vlak na introductie 

in het asiel werden gevaccineerd en geopereerd. Volgens deze studies was het risico op deze infecties 

echter niet groter voor vroeggecastreerde katten dan katten die intact bleven en pas later castratie 

ondergingen. 

Porters et al. (2014) onderzocht ook de gezondheidsproblemen die optraden de eerste maand na 

adoptie van de katten. De katten hadden voornamelijk last van infecties van de bovenste luchtwegen, 

16,7% van de vroeggecastreerde katten en 19,0% van de traditioneel gecastreerde katten ondervonden 

klachten (URI). Tevens was er sprake van gastro-intestinale problemen, dermatologische problemen, 

magerheid en stijfheid. Tussen vroeggecastreerde katten en intacte katten was er geen verschil wat 

betreft medische aandoeningen, waaronder infectieziekten, de eerste maand na adoptie. 

De follow-up studies van Howe et al. (2000) en Spain et al. (2004) onderzochten op langere termijn of 

vroeggecastreerde katten een grotere kans hadden op het oplopen van infectieziekten. De studie van 

Howe et al. (2000) onderzocht of bepaalde ziektes meer voorkwamen bij katten gecastreerd voor de 

 Croman et 

al. (2013) 

Howe (1997) Porters et 

al. (2014) 

Aronsohn 

en Faggella 

(1993) 

Grote  complicatie na vroegcastratie 1,0% 2,9% 5,7% 0% 

Grote complicaties na traditionele castratie - 10,8% 4,3%a - 

Kleine complicaties na vroegcastratie 1,9% 3,6% 2,1% 2,1% 

Kleine complicaties na traditionele castratie - 7,8% 4,4%a - 
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leeftijd van 24 weken of na de leeftijd van 24 weken waarvoor 263 katten werden onderzocht. De 

gemiddelde castratieleeftijd van de katten gecastreerd voor de leeftijd van 24 weken was 10,5 week. 

De studie van Spain et al. (2004) onderzocht 1660 katten waarbij de castratieleeftijd als continue schaal 

werd gebruikt in hun statistische analyse om te zien of castratieleeftijd geassocieerd kon worden met 

het voorkomen van bepaalde ziektes. In deze studies kon geen relatie worden gevonden tussen 

castratieleeftijd en de incidentie van infectieziekten. In de studie van Howe et al. (2000) werd bij 8% van 

de 263 onderzochte katten een infectieuze ziekte vastgesteld. Ernstige infectieuze ziekten zoals het 

feline immunodeficiëntievirus (FIV), feline infectieuze peritonitis virus (FIP), virale enteritis en FPV 

kwamen zeer zelden voor in deze studie. Dit gold ook voor de studie van Spain et al. (2004) waar minder 

dan tien gevallen bekend waren van het feliene leukemie virus (FeLV), FIP, FIV en pneumonie. 

Naast het risico op infectieziekten is er onderzoek geweest naar de invloed van vroegcastratie op het 

immuunsysteem. Reese et al. (2008) onderzocht of vroegcastratie invloed had op de serologische 

responsiviteit na vaccinatie. Kittens in dit onderzoek waren afkomstig van specific-pathogen-free katten 

die waren gevaccineerd tegen FPV, feliene calicivirus (FCV), feliene herpesvirus (FHV) en rabies virus 

(RV). Het vaccineren van de kittens begon op het moment van spenen, op acht weken leeftijd. Kittens 

werden gevaccineerd tegen FPV, FCV en FHV op de leeftijd van 8, 11 en 14 weken. Het rabies vaccin 

werd toegediend op 14 weken leeftijd. De 32 kittens bleven intact of werden gecastreerd op zeven, acht 

of negen weken leeftijd oftewel vlak voor, tijdens of na castratie. Serum antilichaamtiters werden 

bepaald voor FPV, FCV en FHV op 8, 9, 11, 14 en 17 weken leeftijd. Voor RV werd dit bepaald op 14 

en 17 weken leeftijd. De uitkomst van deze studie liet op geen van de vijf meetmomenten verschillen 

zien in serum antilichaamtiters van FPV, FCV, FHV en RV tussen de vier groepen kittens. 

 

1.3 ORTHOPEDIE 

 

Bij de kat is de proximale radiale fyse de eerste groeiplaats die sluit tussen de leeftijd van vier en zeven 

maanden (Schmidt, 1969). De distale radiale fyse sluit het laatst tussen de leeftijd van 14 en 20 

maanden. Dit betekent dat vroegcastratie plaatsvindt voordat de groeiplaten beginnen te sluiten en dat 

traditionele castratie daarentegen plaatsvindt op het moment dat de eerste groeiplaat kan gaan sluiten. 

Root et al. (1997) en Stubbs et al. (1996) onderzochten of vroegcastratie invloed had op het sluiten van 

de groeiplaten bij de kat (tabel 4). Beide onderzoeken verdeelden de katten in drie groepen waarbij 

katten werden gecastreerd op zeven weken of zeven maanden leeftijd of intact bleven. Vanaf de leeftijd 

van vier maanden werden maandelijks radiografische foto’s genomen van het rechter voorbeen totdat 

de katten 24 maanden oud waren. 

De resultaten van beide onderzoeken laten zien dat het moment van sluiten van de distale radiale fyse 

verlaat is bij vroeggecastreerde katten in vergelijking met intacte katten. Volgens Stubbs et al. (1996) 

vindt de sluiting van de distale radiale fyse gemiddeld acht weken later plaats na vroegcastratie en na 

traditionele castratie in vergelijking met intacte katten. Alleen bij vroeggecastreerde poezen sloot de 

proximale radiale fyse later dan bij traditioneel gecastreerde poezen en intacte poezen (Root et al., 

1997). 
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Beide studies hadden verschillende resultaten wat betreft de invloed van vroegcastratie op de 

uiteindelijke lengte van de radius. Root et al. (1997) ontdekte dat het groeiplateau op een latere leeftijd 

werd bereikt bij vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten dan bij intacte katten. Zo bleek 

dat zowel vroeggecastreerde katten als traditionele gecastreerde katten gemiddeld 9% (poezen) tot 

13% (katers) grotere radiuslengte hebben dan intacte katten. Stubbs et al. (1996) vond geen enkel 

verschil in radiuslengte tussen vroeggecastreerde katten, traditioneel gecastreerde katten en intacte 

katten. Daarentegen werd er wel een trend gevonden waarbij beide groepen gecastreerde katten een 

grotere toename in radiuslengte hadden dan de groep intacte katten.  

 

Tabel 4. Invloed (vroeg)castratie op sluiting van de proximale en distale radiale fyse 

 

Geen enkel onderzoek heeft kunnen aantonen dat vroegcastratie zorgt voor een verhoogd risico op 

epifysaire fracturen bij de kat. De follow-up studies van Spain et al. (2004), Howe et al. (2000) en Porters 

et al. (2014) konden geen verband leggen tussen castratieleeftijd en het risico op fracturen. Spain et al. 

(2004) en Howe et al. (2000) ondervroegen eigenaren van katten afkomstig uit het asiel naar de 

castratieleeftijd en medische geschiedenis waaronder het optreden van breuken. Indien informatie van 

de eigenaar niet toereikend was werd het medisch dossier van de dierenarts opgevraagd. Eigenaren 

van katten uit de studie van Porters et al. (2014) kregen om de 6 maanden een vragenlijst betreffende 

medische problemen.  

In het onderzoek van Spain et al. (2004) waarbij 1660 katten waren onderzocht werden er minder dan 

10 gevallen gevonden waarbij katten fracturen hadden opgelopen. In de studie van Howe et al. (2000) 

hadden maar twee van de 263 onderzochte katten een breuk opgelopen. Porters et al. (2014) vond bij 

zeven van de 613 katten de diagnose van een fractuur. Van de zeven katten waren drie katten 

gecastreerd tussen de 8 en 12 weken leeftijd en vijf katten gecastreerd tussen de 6 en 8 maanden 

leeftijd. Bij alle zeven gevallen was de oorzaak traumatisch. Door het lage aantal breuken in deze 

studies kon een mogelijk verschil tussen vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten niet 

worden gedetecteerd.  

 

 

 Root et al. (1997) Stubbs et al. (1996) 

 Vroegcast

ratie  

Traditionele 

castratie 

Intact Vroegcastratie Traditionele 

castratie 

Intact 

Aantal katten 12 12 12 11 10 10 

Sluiting proximale 

radiale fyse 

Vertraagd  

bij poezen 

Normaal Normaal - - - 

Sluiting distale 

radiale fyse 

Vertraagd Vertraagd Normaal Vertraagd Vertraagd  Normaal  

Lengte radius Groter Groter Normaal Normaal Normaal Normaal 

Bereiken 

groeiplateau 

Vertraagd  Vertraagd  Normaal -  - 
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1.4 UROLOGIE 

 

Root et al. (1996) en Stubbs et al. (1996) hebben niet alleen gekeken naar de invloed van vroegcastratie 

op de ontwikkeling van het skelet maar ook op de ontwikkeling van het urogenitaal stelsel (tabel 5). Het 

is bekend dat de stekels op de penis van katers atrofiëren na castratie (Aaronsohn en Cooper, 1967). 

Dit werd ook gezien in het onderzoek van Stubbs et al. (1996). Bij vroeggecastreerde katten kwamen 

de stekels op de penis nooit tot ontwikkeling. Vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde poezen 

bleven een kleine en infantiele vulva houden in vergelijking met intacte poezen. 

Volgens het onderzoek van Bharadwaj en Cahoun (1961) gebeurt de vorming van de preputiale holte 

onder invloed van androgene hormonen. De definitieve vorming van de preputiale holte gebeurt rond 

de leeftijd van 22 weken bij de kat. Het wegvallen van androgene hormonen na vroegcastratie zou in 

theorie ervoor kunnen zorgen dat katers hierdoor hun penis niet kunnen uitschachten omdat de 

preputiale holte nog niet zou zijn gevormd. Dit bleek niet zo te zijn in het onderzoek van Stubbs et al. 

(1996). Alle katten, waaronder vroeggecastreerde katten, waren in staat tot volledige extrusie van de 

penis. Daarentegen bleek de theorie wel te kloppen bij het onderzoek van Root et al. (1996). Intacte 

katten waren tot volledige extrusie van de penis in staat, terwijl dit voor geen enkele vroeggecastreerde 

kat gold. Maar 40% van de traditioneel gecastreerde katten was in staat tot volledige extrusie. Katers 

die niet in staat waren tot volledige extrusie waren wel in staat om 1/3 tot 2/3 van de lengte van de penis 

uit te schachten. 

 

Tabel 5. Invloed (vroeg)castratie op het urogenitaal stelsel  

 

Root et al. (1996) onderzocht eveneens de invloed van vroegcastratie op de diameter van de urethra. 

In de studie van Herron (1972) werden gecastreerde en intacte katers geëuthanaseerd waarna de 

diameter van de urethra kon worden opgemeten na dissectie. Daaruit bleek dat de katten niet 

verschilden in diameter van de urethra. Dit werd eveneens gevonden in het onderzoek van Root et al. 

(1996). Tussen vroeggecastreerde, traditioneel gecastreerde en intacte katten was er geen verschil in 

diameter van de pre-pelvische urethra. Tussen de katers was er ook geen verschil in diameter van de 

urethra ter hoogte van de os penis. Op de leeftijd van 22 maanden werd de urethra van de onderzochte 

katten gemeten door middel van antegrade urethrografie. Hiervoor werd de kat onder sedatie 

gekatheteriseerd en de blaas gevuld met contrastvloeistof. Vervolgens werd een laterale radiografie 

gemaakt terwijl de blaas manueel werd leeggedrukt.  

 Root et al. (1996) Stubbs et al. (1996) 

Castratieleeftijd weken/maanden <7 w 7 m intact < 7 w 7 m intact 

Aantal katten  12 12 12 11 10 10 

Onvolledige extrusie van de penis 100% 60% 0% 0% 0% 0% 

Stekels op de penis - - - 100% geatrofieerd 0% 

Diameter pre-pelvische urethra  Geen significant verschil - 

Diameter urethra thv os penis Geen significant verschil - 
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Meerdere studies zijn gedaan naar het risico op urinaire problemen na vroegcastratie met name feline 

lower urinary tract disease (FLUTD). De onderzoeken van Spain et al. (2004) en Porters et al. (2014) 

beschouwden gevallen als FLUTD indien er tekenen waren van hematurie, strangurie, pollakisurie of 

urinaire obstructie. Onder FLUTD vallen ziektes van de onderste urinewegen zoals cystitis, urolithiasis 

en urethrale obstructie (Gunn-Moore, 2003). Uit de epidemiologische studie van Lekcharoensuk et al. 

(2001) bleek dat gecastreerde katten een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van FLUTD in 

vergelijking met intacte katten. Deze studie had echter geen gegevens van de castratieleeftijd in 

tegenstelling tot de onderzoeken van Howe et al. (2000), Spain et al. (2004) en Porters et al. (2014) 

(tabel 6). Geen van deze onderzoeken vond een hogere incidentie van FLUTD bij vroeggecastreerde 

katten in vergelijking met traditioneel gecastreerde katten. Het onderzoek van Howe et al. (2000) vond 

zelfs een hogere incidentie van FLUTD bij katten die traditionele castratie hadden ondergaan in 

vergelijking met vroeggecastreerde katten. Voor de ziektes die vallen onder FLUTD zijn ook afzonderlijk 

berekeningen gedaan met hetzelfde resultaat tot gevolg. De incidentie van cystitis, urolithiasis en 

urethrale obstructie bij vroeggecastreerde katten was niet hoger dan bij traditioneel gecastreerde katten. 

De enige uitzondering werd in het onderzoek van Howe et al. (2000) gevonden. Traditioneel 

gecastreerde katten uit een van de twee onderzochte asielen hadden een hogere kans op cystitis dan 

vroeggecastreerde katten uit dit asiel.  

 

Tabel 6. Incidentie ziekten van de lagere urinewegen 

 

Jones et al. (1997) en Foster (1967) hebben casestudies gedaan waarbij werd gezocht naar een relatie 

tussen castratieleeftijd en respectievelijk FLUTD en urolithiasis. In het geval van Jones et al. (1997) 

werden 189 katten afkomstig van 13 klinieken gediagnosticeerd met FLUTD. Deze katten werden 

vergeleken met 189 at random gekozen katten waarbij was geselecteerd op leeftijd en geslacht. Tussen 

beide groepen was er geen significant verschil in het percentage gecastreerde katten. Bovendien werd 

er geen verband gevonden tussen de castratieleeftijd en het ontwikkelen van FLUTD. Foster (1967) kon 

ook geen verband vinden tussen de castratieleeftijd en het ontwikkelen van urolithiasis. In dit onderzoek 

was de castratieleeftijd gekend van 57 van de 112 onderzochte katers. De katers waren afkomstig van 

een dierenziekenhuis waar de diagnose urolithiasis was gesteld. Katers werden opgedeeld in drie 

groepen afhankelijk van de castratieleeftijd (tabel 7). Tussen de drie groepen was er geen verschil in 

het aantal cases van urolithiasis. Daarnaast kon ook de leeftijd waarop de eerste symptomen van 

urolithiasis optraden niet in verband gebracht worden met de castratieleeftijd.  

 Howe et al. (2000) Spain et al. (2004) Porters et al. (2014) 

Castratieleeftijd 

week/maand 

<24 w >24 w <3,5 m 3,5-5,5 m >5,5 m 8-12 w 6-8 m 

Aantal katten 188 75 703 284 673 417 197 

FLUTD 6,1% van allen katten Geen associatie castratieleeftijd 1,9% 1,0% 

Cystitis  2,1% 9,3% - 0,5% 0,5% 

Urethra obstructie  1,1% 0% Geen associatie castratieleeftijd 1,6% 0,8% 

Urolithiasis  1,1% van allen katten - 0,5% 0% 
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Tabel 7. Casestudie urolithiasis (Foster, 1967) 

Castratieleeftijd  3-6 maanden 7-12 maanden 12-48 maanden 

Aantal cases 20 17 20 

Gemiddelde castratieleeftijd 20 weken  39 weken 97 weken 

Gemiddelde leeftijd optreden urolithiasis 3.35 jaar 3.15 jaar 3.9 jaar 

 

1.5 OBESITAS  

 

Studies naar de invloed van vroegcastratie op het ontwikkelen van overgewicht bij katten hebben 

uiteenlopende studieobjectieven en methodes van onderzoek. Zowel het moment van wegen, de 

indirecte methode om lichaamscompositie te bepalen, als de afkomst en castratieleeftijd van de katten 

verschilden per onderzoek. In de studie van Root et al. (1995) werden 36 katten eenmaal gewogen op 

de leeftijd van 24 maanden. Alexander et al. (2011) woog 24 poezen wekelijks vanaf de leeftijd van 11 

weken tot de leeftijd van één jaar. Stubbs et al. (1996) woog 31 katten maandelijks tot de leeftijd van 

één jaar. In het onderzoek van Porters et al. (2014) werden 185 katten eenmaal gewogen op een leeftijd 

van tussen de zes en acht maanden. Katten in deze studies ondergingen vroegcastratie tussen de zes 

en acht weken leeftijd behalve in het onderzoek van Alexander et al. (2011) waar dit gebeurden op 19 

weken leeftijd. De meeste studies hadden een beperkt aantal katten onderzocht afkomstig van 

laboratoria. Porters et al. (2014) is de enige studie die een grotere populatie asielkatten onderzocht.  

Met uitzondering van de studie van Stubbs et al. (1996) bewijzen de onderzoeken dat 

vroeggecastreerde katten meer wegen dan hun intacte tegenhangers (Root et al., 1995; Alexander et 

al., 2011; Porters et al., 2014). De studies van Root et al. (1995) en Stubbs et al. (1996) vonden geen 

verschil in gewicht tussen vroeggecastreerde katten en katten gecastreerd op traditionele leeftijd. Deze 

beide groepen katten wogen wel meer dan de groep intacte katten. Alleen in de studie van Stubbs et al. 

(1996) werd geen verschil gevonden in gewicht tussen vroeggecastreerde katten en intacte katten terwijl 

dit verschil wel werd gevonden tussen traditioneel gecastreerde katten en intacte katten. Het onderzoek 

van Alexander et al. (2011) laat zien dat gecastreerde katten vanaf 11 weken postoperatief significant 

meer beginnen te wegen dan intacte katten. 

Logischerwijs werden deze verschillen ook gezien wanneer er werd gekeken naar de body condition 

score (BCS) van deze katten (Root et al., 1995; Porters et al., 2014; Alexander et al. 2011). Intacte 

katten hadden een lagere BCS dan katten die waren gecastreerd, ongeacht de castratieleeftijd. Volgens 

het onderzoek van Root et al. (1995) staat een toegenomen punt op de BCS ongeveer gelijk aan 7% 

toename in lichaamsvet. Dit zou betekenen dat de vroeggecastreerde katers in het onderzoek van Root 

et al. (1995) gemiddeld 12,6% overmaat aan lichaamsvet hebben en vroeggecastreerde poezen 9,1% 

overmatig lichaamsvet op basis van de BCS. Porters et al. (2014) vond dat 21,8% van de 

vroeggecastreerde katers en 36,2% van de vroeggecastreerde poezen last had van overgewicht op 

basis van de BCS.  

Onderzoek naar het werkelijke vetpercentage bij vroeggecastreerde katten werd gedaan door 

Alexander et al. (2011). Met behulp van Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) werd de vetmassa en 

de vetvrije massa gemeten voor het bepalen van de lichaamscompositie van de onderzochte katten. Dit 
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werd gedaan op 11, 18, 30 en 52 weken leeftijd. Bij intacte katten veranderde het vetpercentage en de 

vetvrije massa niet gedurende de studie in tegenstelling tot de vroeggecastreerde katten waarbij het 

vetpercentage significant bleef stijgen gedurende de studie. Daarnaast daalde hun vetvrije massa 

tussen week 30 en week 52.  

Het onderzoek van Stubbs et al. (1996) onderzocht het falciform vetkussen om een beter inzicht te 

krijgen in de lichaamscompositie van vroeggecastreerde katten. Op eenjarige leeftijd werden er laterale 

abdominale radiografische foto’s genomen om de grootte van het falciform vetkussen te bepalen. Deze 

werd gemeten ter hoogte van de twaalfde wervel. Intacte katten bleken een signifcant kleiner falciform 

vetkussen te hebben in vergelijking met gecastreerde katten ongeacht de castratieleeftijd. 

Vroeggecastreerde katten en traditioneel gecastreerde katten verschilden echter niet in dikte van het 

falciform vetkussen.  

Een andere manier om het lichaamsvet van katten indirect te kwantificeren is door middel van de plasma 

leptine concentratie. Leptine is een lipostatisch hormoon dat goed correleert met de hoeveelheid 

lichaamsvet in katten (Appleton et al., 2000). Porters et al. (2014) vergeleek plasma leptine 

concentraties van vroeggecastreerde en intacte katten op een leeftijd tussen de zes en acht maanden. 

Preprandiaal bloed werd getest met behulp van een radioimmunoassay kit en automatische 

gammateller. Hieruit bleek dat zowel mannelijke als vrouwelijke vroeggecastreerde katten een 

significant hogere plasma leptine concentratie hebben dan de intacte katten.  

Alexander et al. (2011) heeft naast lichaamscompositie onderzocht wat de invloed was van 

vroegcastratie op de voedingsopname. Katten kregen onbeperkt toegang tot droge brokken en de 

dagelijkse voedingsopname werd wekelijks gemeten. Vroeggecastreerde katten begonnen vanaf vier 

weken postoperatief significant meer te eten dan intacte katten. Het verschil in voedingsopname bleef 

aanwezig tot 18 weken postoperatief. Vroeggecastreerde katten aten op het piekmoment 17% meer 

dan hun intacte nestgenoten. 

Tot slot heeft Root et al. (1995) alle onderzochte katten om de zes maanden gecontroleerd op glucose 

intolerantie tot de leeftijd van twee jaar. Geen van de vroeggecastreerde, traditioneel gecastreerde of 

intacte katten had glucose-intolerantie ontwikkelt.  

In een later onderzoek van Root et al. (1996) is onderzocht wat de invloed van vroegcastratie is op het 

metabolisme van de kat. Dit werd gedaan door middel van respiratoire indirecte calorimetrie. Indirecte 

calorimetrie meet de hitteproductie door bijproducten van het metabolisme te meten, in dit geval de 

zuurstof (O2) consumptie en de koolstofdioxide (CO2) uitstoot. Deze waarden worden vergeleken met 

de standaard O2 consumptie en CO2 uitstoot nodig voor de volledige verbranding van proteïnen, vetten 

en koolhydraten. Het rustmetabolisme bestaat uit het basaal metabolisme plus de energie nodig voor 

het onderhouden van de lichaamstemperatuur en het circuleren van nutriënten in het lichaam. Een 

verandering in de gemeten waarden toont een benadering van de hitteproductie en een schatting van 

het rustmetabolisme. Correctie voor het lichaamsgewicht gebeurde door het logaritme van de 

hitteproductie te delen door het logaritme van het gewicht van de kat. Voor dit onderzoek werd de 

hitteproductie van de 34 katten uit het vorige onderzoek van Root et al. (1995) in rust gemeten op de 

leeftijd van 12, 18 en 24 maanden. Op alle meetmomenten was de hittecoëfficiënt significant hoger bij 

de groep intacte katten dan bij beide groepen gecastreerde katten. Daarentegen werd er geen verschil 
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gevonden in hittecoëfficiënt tussen katten gecastreerd op zeven weken leeftijd en katten gecastreerd 

op zeven maanden leeftijd. Gemiddeld hadden intacte katers 28% grotere toename in hittecoëfficiënt in 

vergelijking met (vroeg)gecastreerde katers. Intacte poezen hadden gemiddeld 33% grotere toename 

in hittecoëfficiënt in vergelijking met (vroeg)gecastreerde poezen.  

In de twee follow-up studies van Howe et al. (2000) en Spain et al. (2004) kon in tegenstelling tot de 

voorgaande studies geen relatie worden gevonden tussen vroegcastratie en obesitas. Overgewicht in 

beide studies werd echter niet vastgesteld aan de hand van het gewicht of de BCS van de kat maar 

door het invullen van een vragenlijst door de eigenaar. In de studie van Howe et al. (2000) vond 84% 

van de eigenaren dat hun kat een ideaal gewicht had. Spain et al. (2004) kon naast dit resultaat ook 

geen relatie vinden tussen vroegcastratie en het ontwikkelen van diabetes mellitus. Slechts één kat van 

de 1660 onderzochte katten was gediagnosticeerd met diabetes mellitus.  

 

1.6 GEDRAG 

 

Veel verschillende studies zijn gedaan naar de invloed van vroegcastratie op de ontwikkeling van gedrag 

en gedragsproblemen bij katten. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat vroegcastratie geen invloed heeft 

op het ontwikkelen van bepaald gedrag of gedragsproblemen (Spain et al., 2004; Howe et al., 2000; 

Stubbs et al., 1996; Wright en Amoss, 2004; Porters et al., 2014). Toch zijn er een aantal uitzonderingen.  

De follow-up studie van Spain et al. (2004) vond in tegenstelling tot de follow-up studie van Howe et al. 

(2000) een aantal associaties tussen castratieleeftijd en bepaald gedrag. Naarmate de katten op jongere 

leeftijd waren gecastreerd was er een grotere kans dat zij verlegen gedrag zouden tonen rond vreemden 

maar een kleinere kans dat zij aan meubels zouden krabben. Katten gecastreerd voor de leeftijd van 

5,5 maanden hebben minder kans om later hyperactief gedrag te vertonen dan katten gecastreerd na 

deze leeftijd. Daarnaast bleek dat katers een kleinere kans hebben op het vertonen van seksueel 

gedrag, agressief gedrag naar de dierenarts en urine sproeien naarmate ze op jongere leeftijd waren 

gecastreerd. Daarentegen was de kans groter dat zij verstopgedrag zouden vertonen. Wanneer aan de 

eigenaar werd gevraagd of het gedrag als een serieus probleem werd beschouwd kon geen enkele 

associatie meer worden gevonden tussen gedrag en castratieleeftijd.  

In het onderzoek van Stubbs et al. (1996) werden katten vanaf de leeftijd van acht weken maandelijks 

geobserveerd totdat ze 24 maanden oud waren. De katten leefden in kennels, in groepen van drie tot 

vijf katten. Ze konden eenmaal daags binnen spelen en wekelijks buiten spelen met de verzorgers. 

Volgens de observaties in deze studie toonden de groep intacte katten meer interspecies agressie dan 

de katten gecastreerd op zeven weken en zeven maanden leeftijd. Ditzelfde verschil werd ook gevonden 

betreffende de hoeveelheid affectie tegenover de observator. Intacte katten toonden minder affectie dan 

(vroeg)gecastreerde katten.  

In het onderzoek van Wright en Amoss (2004) werden katteneigenaren 30, 60 en 90 dagen na het 

moment van adoptie geïnterviewd. Hierin werd gevraagd naar het gedrag van de kat van de afgelopen 

tijd. Katten werden gecastreerd op de leeftijd van tussen de zes en dertien weken of op de leeftijd van 

tussen de vijf en zeven maanden. Alhoewel de resultaten geen associatie toonden tussen vroegcastratie 

en gedrag waren er wel verschillen gevonden tijdens bepaalde evaluatiemomenten. Na het eerste 
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evaluatiemoment bleek dat meer intacte poezen dan vroeggecastreerde poezen naast de kattenbak 

plasten. Daarnaast bleek dat vroeggecastreerde katers vaker agressief gedrag vertoonden naar andere 

katten dan intacte katers. Tijdens het tweede evaluatiemoment kwam naar voren dat katten die naar 

mensen beten dit vaker deden indien ze intact waren. Tijdens het laatste evaluatiemoment waren 

traditioneel gecastreerde poezen vaker agressief naar mensen toe dan vroeggecastreerde poezen. 

Het onderzoek van Porters et al. (2014) onderzocht niet alleen de invloed van vroegcastratie op de 

ontwikkeling van gedrag maar ook de invloed van andere factoren vanuit de omgeving. Kittens werden 

op de leeftijd van tussen de 8 en 12 weken geobserveerd om te bepalen wat voor karakter zij hadden. 

Twee derde van de kittens onderging hierna castratie en een derde werd pas op de leeftijd van tussen 

de zes en de acht maanden gecastreerd. Aan het begin van het onderzoek vulden eigenaren van de 

geadopteerde kittens een vragenlijst in betreffende de huishoudelijke omgeving. Daarnaast hielden 

eigenaren de eerste maand na adoptie een dagboek bij van het gedrag van hun nieuwe kat. Tot slot 

werden vragenlijsten ingevuld betreffende het gedrag van hun kat op 2, 6, 12, 18 en 24 maanden na 

adoptie. Factoren zoals het karakter van de kat, het aantal katten in huis, het gebruik van verbale of 

fysieke straf, de hoeveelheid tijd die de kat doorbracht in de buurt van de eigenaar/familieleden en het 

aantal positieve interacties met de eigenaar/familieleden per week konden in verband worden gebracht 

met bepaald gedrag. Dit gold echter niet voor de leeftijd waarop de katten waren gecastreerd. Alleen 

acht maanden na adoptie hadden vroeggecastreerde katten een 1,047 keer grotere kans op het 

vertonen van ongewenst destructief gedrag dan katten gecastreerd op traditionele leeftijd. 

 

2.6 MAMMATUMOREN  

 

Een mogelijk voordeel van vroegcastratie is de verlaagde kans op feliene mammacarcinoma. Overley 

et al. (2005) onderzocht of castratieleeftijd invloed heeft op het risico van het ontwikkelen van feliene 

mammacarcinoma. In deze case-controle studie werden poezen onderzocht die waren 

gediagnosticeerd met feliene mammacarcinoom. Deze poezen werden vergeleken met poezen waarbij 

via hetzelfde laboratorium andere gezondheidsproblemen via biopsie waren gediagnosticeerd. 

Informatie over deze katten werd verkregen via medische dossiers, behandelend dierenarts of door 

ondervraging van de eigenaar. Katten werden in vijf groepen verdeeld. De eerste groep onderging 

castratie voor de leeftijd van zes maanden. De tweede groep werd gecastreerd op de leeftijd van tussen 

de zes maanden en één jaar. De derde groep werd op de leeftijd van tussen één en twee jaar 

gecastreerd. De vierde groep onderging castratie na de leeftijd van twee jaar. De laatste groep bestond 

uit intacte katten.  

Van de 223 katten gediagnosticeerd met feliene mammacarcinoom en van de 114 katten uit de 

controlepopulatie was de castratieleeftijd bekend. Intacte katten bleken 2.7 keer grotere kans te hebben 

op het ontwikkelen van feliene mammacarcinoom dan gecastreerde katten. Katten gecastreerd voor de 

leeftijd van één jaar hadden 86% minder risico op het ontwikkelen van feliene mammacarcinoom. Indien 

katten waren gecastreerd voor de leeftijd van 6 maanden was deze reductie zelfs 91%. Het was in deze 

studie niet duidelijk of vroeggecastreerde katten onderdeel uitmaakte van deze groep prepuberaal 

gecastreerde katten. 
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DISCUSSIE 

2.1 POSTOPERATIEVE COMPLICATIES 

Studies naar postoperatieve complicaties na vroegcastratie bij de kat zijn zeer uiteenlopend van opzet 

waardoor het niet eenvoudig is om deze studies met elkaar te vergelijken. Zo bekeek Howe (1997) het 

aantal postoperatieve complicaties van honden en katten gezamenlijk waardoor de resultaten moeilijk 

te vergelijken zijn met andere studies. Wat betreft de definitie van vroegcastratie kwamen de 

verschillende studies vrijwel overeen met uitzondering van de studie van Corman et al. (2013). Het 

verschil in castratieleeftijd zal dan ook waarschijnlijk geen rol hebben gespeeld bij het verschil in 

postoperatieve complicaties tussen de studies. Zaken zoals chirurgische ervaring, afkomst van de 

onderzoekspopulatie en manier van opvolging zullen waarschijnlijk wel van invloed zijn geweest. 

In de studie van Howe (1997) werden de operaties uitgevoerd door vierdejaars diergeneeskunde 

studenten onder supervisie van ervaren chirurgen. Vermoedelijk hadden de studenten weinig 

chirurgische vaardigheden op het gebied van vroegcastratie wat leidde tot postoperatieve complicaties 

die niet werden gezien in de studies waar ervaren dierenartsen de operaties uitvoerden. Bijvoorbeeld 

irritatie ter hoogte van de wonde doordat de hechtingen te strak waren gezet. Eén kitten stierf ten 

gevolge van een bloeding doordat de testiculaire arterie niet goed was afgebonden. 

In de studie van Aronsohn en Fagella (1993) was het percentage postoperatieve complicaties het laagst. 

Dit komt waarschijnlijk niet alleen doordat de operaties werden uitgevoerd door ervaren chirurgen maar 

ook omdat de katten afkomstig waren uit laboratoria. De infectiedruk is een stuk lager in een 

laboratorium setting dan in een dierenasiel. De kans op infectieziekten na vroegcastratie is daardoor 

lager. Daarnaast was de onderzoekspopulatie een stuk kleiner in vergelijking met de andere studies 

waardoor de kans op het ontdekken van postoperatieve complicaties lager is. 

De manier van opvolging heeft ook invloed op het vaststellen van postoperatieve complicaties door 

vroegcastratie. Verschil in opvolgtijd en intensiviteit, de interpretatie en definitie van postoperatieve 

complicaties en de manier van rapportage kunnen zorgen voor uiteenlopende resultaten (Pollari en 

Bonnet 1996). In het onderzoek van Croman et al. (2013) werden eigenaren van katten na tien dagen 

gecontacteerd via email of telefoon. Dit kon echter niet gedaan worden bij katten die werden gecastreerd 

dankzij Trap Neuter Return inspanningen. Bij deze katten werden dan ook geen postoperatieve 

complicaties gevonden. In het onderzoek van Porters et al. (2014) werd de opvolging verkort van vijf 

dagen naar één dag wegens het beperkt aantal postoperatieve complicaties dat werd gezien binnen vijf 

dagen. Door een kortere opvolgperiode werd de stress door verandering van omgeving vermindert en 

daarmee de kans op eventuele postoperatieve problemen. 

Ondanks de verschillende resultaten lieten de meeste onderzoeken zien dat het risico op grote 

postoperatieve complicaties bij vroegcastratie kleiner is dan het risico op kleine postoperatieve 

complicaties. De meeste grote postoperatieve complicaties werden veroorzaakt door infectieziekten en 

de vraag blijft of vroegcastratie hierbij een rol heeft gespeeld of niet. In het volgend deel wordt hier 

dieper op ingegaan. 

Alleen de studies van Howe (1997) en Porters et al. (2014) vergeleken postoperatieve complicaties na 

vroegcastratie met deze na traditionele castratie. Uit deze studies kan geconcludeerd worden dat katten 

na vroegcastratie geen grotere kans hebben op postoperatieve complicaties dan na traditionele 
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castratie. In de studie van Howe (1997) was het percentage postoperatieve complicaties zelfs lager na 

vroegcastratie dan na traditionele castratie. Zowel Howe (1997) als Porters et al. (2014) vonden minder 

wondcomplicaties na vroegcastratie dan na traditionele castratie. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

de verminderde operatietijd bij vroegcastratie (Brown et al. 1997). Daarnaast was volgens Porters et al. 

(2014) een kleinere incisie nodig bij vroegcastratie dan bij traditionele castratie. 

In conclusie kan vroegcastratie worden uitgevoerd zonder dat het risico op postoperatieve problemen 

groter wordt dan na traditionele castratie. Om het risico op postoperatieve problemen na vroegcastratie 

klein te houden is het belangrijk dat de juiste chirurgische en anesthetische protocollen worden gevolgd 

en uitgevoerd door een dierenarts met voldoende chirurgische ervaring. Daarnaast moet een goede 

opvolging van de patiënt plaatsvinden waardoor er tijdig kan worden ingegrepen bij eventuele 

complicaties. 

 

2.2 INFECTIE 

  

Zoals eerder vermeld waren infectieziekten een van de meest voorkomende problemen postoperatief. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn deze complicaties niet gerelateerd aan vroegcastratie. De meeste 

voorkomende oorzaak van sterfte bij kittens van tussen de 5 en 16 weken leeftijd zijn infectieziekten 

(Cave et al. 2002). Onderzoek naar traditionele castratie laat zien dat er geen verband is tussen castratie 

en infectieziekten zoals FIV, FeLV en infecties van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door FHV, 

FCV, Chlamydophila felis of Bordetella bronchiseptica (Helps et al., 2005; Bande et al., 2012; Levy et 

al., 2006). De eerder besproken onderzoeken bewijzen dat ook voor vroegcastratie geldt dat er geen 

hoger risico is op infectieziekten. De onderzoeken van Howe et al. (1997) en Porters et al. (2014) vonden 

geen verschil in incidentie van infectieuze ziektes postoperatief tussen vroeggecastreerde katten en 

traditioneel gecastreerde katten. Eveneens werd op langere termijn geen relatie gevonden tussen 

castratieleeftijd en de incidentie van infectieziekten (Howe et al., 2000; Spain et al., 2004). 

Infectieziekten na vroegcastratie zijn hoogstwaarschijnlijk het resultaat van het onderontwikkelde 

immuunsysteem van een jonge kat en de infectiedruk in de omgeving (Mostl et al., 2013; Day et al. 

2010). Om infectie na vroegcastratie te voorkomen is het belangrijk dat op het juiste moment wordt 

gevaccineerd. Volgens de richtlijnen van de American Association of Feline Practitioners (2013) moet 

de eerste vaccinatietoediening gebeuren op het moment dat kittens het asiel binnenkomen indien ze 

ouder zijn dan zes weken. Daarnaast is het van belang om de booster vaccinatie om de twee tot drie 

weken te herhalen totdat kittens de leeftijd van 16 weken hebben bereikt (Richards et al., 2006). 

Aangezien vroegcastratie geen invloed heeft op de serologische respons na vaccinatie is het dus 

mogelijk om vroegcastratie uit te voeren zonder dat dit interfereert met de richtlijnen voor vaccinatie 

(Reese et al., 2008). Sommige kittens waren ondanks de vaccinatie niet voldoende beschermd in het 

onderzoek van Reese et al. (2008). Dit kwam door de interferentie van de antigenen van het vaccin met 

de maternale antistoffen. Kittens met maternale antistoffen hebben minder kans op het ontwikkelen van 

voldoende beschermende antistoffen dan seronegatieve kittens (Poulet, 2007; Dawson et al., 2001). 

Het risico op infectie na vroegcastratie kan worden verlaagd door naast vaccinatie ook voldoende 

maatregelingen te treffen om de infectiedruk laag te houden en stress te verminderen (Mostl et al., 2013; 
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McCobb et al., 2005). Dit is zeker van belang in een omgeving waar de infectiedruk hoog is zoals een 

asiel, kittens lopen hier meer kans op infectieziekten dan in een huiselijke omgeving (Cave et al., 2002). 

Daarnaast kan stress zorgen voor een verminderde werking van het immuunsysteem waardoor kittens 

meer kwetsbaar worden voor infectieziekten (Pesavento en Murphy, 2013). In het asiel kan stress 

verminderd worden door verrijking van omgeving en voldoende ruimte (McGobb et al., 2005; Kessler & 

Turner, 1997). In het onderzoek van Howe (1997) kwamen de meeste infectieziekten voor in een asiel 

met een korte verblijfsperiode. Kittens werden vrij snel na aankomst geopereerd waardoor vermoedelijk 

niet alle kittens in een goede fysieke conditie verkeerden. Daarom is het belangrijk dat kittens pre-

anesthetisch goed worden onderzocht voordat wordt besloten tot vroegcastratie (Porters et al., 2014; 

Aronsohn en Fagella, 1993).  

 

2.3 ORTHOPEDIE  

  

Uit onderzoek blijkt dat vroegcastratie invloed heeft op de ontwikkeling van het skelet van de kat, 

specifiek de groeischijven. Het is bekend dat castratie lijdt tot het verlaat sluiten van groeiplaten bij de 

kat (May et al., 1991; Houlton en McGlennon, 1992). Dit wordt ook gezien na vroegcastratie; uit 

onderzoek blijkt dat de distale radiale fyse later sluit bij vroeggecastreerde katten dan bij intacte katten 

(Roote et al., 1997; Stubbs et al., 1996). Alleen in het onderzoek van Root et al. (1997) werd een verschil 

gezien tussen vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten waarbij de proximale radiale fyse 

later sluit bij vroeggecastreerde poezen. 

Een mogelijke verklaring voor het verlaat sluiten van de groeiplaten na vroegcastratie en traditionele 

castratie is het wegvallen van de geslachtshormonen. Deze hormonen ondersteunen de maturatie van 

de groeiplaat (Olsson, 1982; Silberman et al., 1982). Het deponeren van calcium ter hoogte van de fyse 

wordt gestimuleerd door hoge concentraties oestrogenen waardoor sluiting van de groeiplaat wordt 

bevorderd (Lloyd et al., 1971). Androgene hormonen hebben hetzelfde effect. Daarnaast zorgen 

androgene hormonen voor degeneratie van hypertrofe chondrocyten en proliferatie van de capillairen 

en perivasculair mesenchymaal weefsel (Lloyd et al., 1971; Sizonenko 1978). 

Het verlaat sluiten van de groeiplaten kan een verklaring zijn voor de grotere radiuslengte die werd 

gevonden bij vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten in het onderzoek van Root et al. 

(1997). Doordat de groeiplaat later sluit kan de proliferatie en hypertrofie van de chondrocyten ter hoogte 

van de fyse langer plaatsvinden waardoor dit resulteert in een langere longitudinale botlengte. Deze 

hypothese wordt ondersteunt door het feit dat het groeiplateau bij vroeggecastreerde en traditioneel 

gecastreerde katten ook later werd bereikt dan bij intacte katten. Dit mechanisme is al aangetoond bij 

de hond en kan eventueel ook bij de kat aanwezig zijn (Salmeri et al. 1991). 

Toch werd in de studie van Stubbs et al. (1996) geen verschil in radiuslengte gevonden tussen 

(vroeg)gecastreerde en intacte katten. Reden voor dit verschil kan liggen in de opvolgtijd van beide 

studies. In de studie van Stubbs et al. (1996) werd de radiuslengte gemeten op 12 maanden leeftijd in 

tegenstelling tot de studie van Root et al. (1997) waar dit gebeurde op 24 maanden leeftijd. Aangezien 

de distale radiale fyse sluit tussen de 14 en 20 maanden leeftijd bij de intacte kat (schmidt, 1969) is het 
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aannemelijk dat de katten in de studie van Stubbs et al. (1996) nog doorgroeiden na 12 maanden. Een 

mogelijk verschil in radiuslengte op latere leeftijd kan hierdoor zijn gemist. 

Geen van de follow-up onderzoeken kon aantonen dat vroeggecastreerde katten een hoger risico lopen 

op fracturen dan traditioneel gecastreerde katten (Porters et al. 2014; Howe et al. 2002; Spain et al. 

2004). Doordat de incidentie van fracturen in deze studies zeer laag was, is het niet mogelijk om hieruit 

een duidelijke conclusie te trekken over het risico op fracturen. Er kan geconcludeerd worden dat 

botbreuken niet een veelvoorkomend probleem is bij (vroeg)gecastreerde katten. In alle drie de 

onderzoeken was het meest gerapporteerde musculoskeletaal probleem bij de kat kreupelheid. Voor 

kreupelheid gold ook dat er geen verhoogd risico kon worden aangetoond voor vroeggecastreerde 

katten in vergelijking met traditioneel gecastreerde katten. 

Het nadeel van dit soort studies is het feit dat breuken gerapporteerd werden door de eigenaar. Hierdoor 

zijn de resultaten gevoelig voor herinneringsbias. Dit komt voor wanneer eigenaren problemen bij hun 

kat verkeerd onthouden of zelfs vergeten. In het onderzoek van Porters et al. (2014) was waarschijnlijk 

minder snel sprake van herinneringsbias dan in de onderzoeken van Howe et al (2000) en Spain et al. 

(2004) doordat eigenaren om de zes maanden werden ondervraagd in plaats van eenmalig. In het 

onderzoek van Howe et al. (2000) was daarnaast sprake van een lage respons wat kan leiden tot non-

response bias. Indien de responsiviteit hoger was geweest hadden de resultaten anders kunnen 

uitvallen. 

Spontane epifysiolyse ter hoogte van de caput femoris is een aandoening die voornamelijk voorkomt op 

jonge leeftijd (jonger dan twee jaar) bij zwaardere, gecastreerde katers (McNicholas et al., 2002; 

Maarschalkerweerd et al., 2009; Craig, 2001; Queen et al., 1998). In de onderzoeken van 

Maarschalkerweerd et al. (2009) en McNicholas et al. (2002) wordt gesuggereerd dat vroegcastratie het 

risico op epifysiolyse vergroot echter wordt hier eigenlijk van prepuberale castratie gesproken. De 

verklaring die werd gegeven voor het verhoogde risico op epifysiolyse na prepuberale castratie is het 

verlaat sluiten van de groeiplaten. In beide onderzoeken werden histologische afwijkingen gevonden ter 

hoogte van de groeiplaat en was er sprake van niet gesloten groeiplaten. Normale cyclische belasting 

op de femurkop kunnen bij dit soort groeiplaten uiteindelijk leiden tot een breuk. Daarnaast speelt 

obesitas een rol bij het ontstaan van spontane epifysaire breuken (Craig, 2001; McNicholas et al., 2002). 

Door het zwaardere gewicht is de belasting op de femurkop groter. Uit voorgaand onderzoek bleek dat 

er geen verschil is in sluitingstijd van de groeiplaten tussen vroeggecastreerde en traditioneel 

gecastreerde katten (Root et al., 1996; Stubbs et al., 1996). Vroeggecastreerde en traditioneel 

gecastreerde katten lopen evenveel risico op het ontwikkelen van overgewicht zoals later zal worden 

besproken. Het is dan ook aannemelijk dat het risico op een epifysaire breuk niet zal verschillen na 

vroegcastratie of na traditionele castratie. 

Vroegcastratie bij de kat leidt dus tot het verlaat sluiten van de groeiplaten en het langer doorgroeien 

van de kat. Vroeggecastreerde katten lopen echter geen verhoogd risico op kreupelheid of fracturen. 

Door het verlaat sluiten van de groeiplaten en het risico op overgewicht is er na vroegcastratie wel een 

risico op spontane epifysaire breuk ter hoogte van het caput femoris. Dit is echter een zeer zeldzame 

aandoening bij de kat. Meer onderzoek naar spontane epifysiolyse bij de kat is nodig om te zien of dit 

risico hoger is na vroegcastratie in vergelijking met traditionele castratie. 
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2.4 UROLOGIE 

 

Geslachtshormonen zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de secundaire geslachtskenmerken 

in de pubertijd (Glucksmann, 1974). Door het wegvallen van de geslachtshormonen na vroegcastratie 

ontwikkelen de secundaire geslachtskenmerken bij de kat zich niet. Hierdoor ontwikkelen de stekels op 

de penis bij de kater zich niet en blijft de vulva bij poezen infantiel (Stubbs et al. 1996). Deze 

veranderingen hebben echter geen klinische implicaties. Bij de hond wordt vermoedt dat een infantiele 

vulva bijdraagt bij de ontwikkeling van perivulvaire dermatitis (Salmeri et al. 1991; Muller et al. 1983). 

Deze aandoening komt echter niet voor bij de kat.Naast secundaire geslachtskenmerken zijn androgene 

hormonen ook verantwoordelijk voor de scheiding van preputium en penis (Bharadwaj en Calhoun, 

1961; Herron, 1970). De studie van Stubbs et al. (1996) en Root et al. (1996) hadden tegenstrijdige 

resultaten wat betreft de mogelijkheid tot extrusie van de penis na vroegcastratie. In de studie van Root 

et al. (1996) werd extrusie van de penis gecontroleerd wanneer de kater onder sedatie was waarbij werd 

gekeken naar de junctie tussen penis en mucosae. In het onderzoek van Stubbs et al. (1996) is niet 

gespecificeerd hoe extrusie van de penis werd gecontroleerd. Hierdoor kan de methode van onderzoek 

eventueel verschillen van de methode van Root et al. (1996). Daarnaast werd in het onderzoek van 

Stubbs et al. (1996) extrusie van de penis gecontroleerd op 12 maanden leeftijd in tegenstelling tot het 

onderzoek van Root et al. (1996) waar dit werd uitgevoerd op 22 maanden leeftijd.  

Gezien de rol van androgene hormonen bij de vorming van de preputiale holte is het zeer waarschijnlijk 

dat vroegcastratie leidt tot een minder ontwikkelde preputiale holte bij de kater. Dit heeft tot gevolg dat 

vroeggecastreerde katers niet in staat zullen zijn tot volledige extrusie van de penis. Het is niet duidelijk 

of onvolledige extrusie van de penis kan leiden tot klinische klachten. Phimosis, een aandoening waarbij 

er geen preputiale holte aanwezig is, komt niet vaak voor bij de kat maar leidt tot klinische klachten (May 

en Hauptman 2009). Deze klachten komen overeen met de klachten die gezien worden bij FLUTD zoals 

strangurie en pollakisurie. Indien de onvolledige extrusie van de penis zou leiden tot klinische problemen 

dan zouden klachten van FLUTD meer voorkomen bij vroeggecastreerde katers dan bij traditioneel 

gecastreerde of intacte katten. Zowel Spain et al. (2004) als Porters et al. (2014) onderzochten deze 

klachten waarbij er geen verschil werd gevonden tussen vroeggecastreerde en traditioneel 

gecastreerde katten.  

Vroegcastratie heeft geen invloed op de ontwikkeling van de urethra bij de kat (Root et al. 1996). 

Urethrale obstructie bij de kater vindt voornamelijk plaats ter hoogte van de ishtmus en de distale urethra 

(Scrivani et al., 1997). De urethra ter hoogte van de isthmus kon in de studie van Root et al. (1996) niet 

geëvalueerd worden door slechte vulling van de urethra vanwege de anatomische vernauwing ter 

hoogte van de midpelvische urethra (Johnston et al., 1982). In de studies van Porters et al. (2014), 

Spain et al (2004) en Howe et al. (2000) werd geen verschil in incidentie van urethrale obstructie tussen 

vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten gevonden.  

Castratie is een risicofactor voor de ontwikkeling van FLUTD (Lecharoenstuk et al., 2001; Gerber et al., 

2005). Vroeggecastreerde katten lopen geen hoger risico op urinaire problemen dan traditioneel 

gecastreerde katten (Porters et al., 2014; Spain et al., 2004; Howe et al., 2000). In het onderzoek van 

Howe et al., (2000) hadden vroeggecastreerde katten uit een van de asielen zelfs minder last van 



21 
 

urinaire problemen dan traditioneel gecastreerde katten. Reden hiervoor werd niet gevonden in de 

studie. Het gevonden verschil kan ontstaan zijn door responsebias. De respons in de studie van Howe 

et al. (2000) was erg laag met maar 38% respons in tegenstelling tot de studie van Spain et al. (2004) 

met 84,2% respons en Porters et al. (2014) met 89,4% respons. Een andere mogelijke verklaring kan 

een verschil in dieet of omgeving zijn. FLUTD en urolithiasis zijn multifactioriele problemen waarbij naast 

castratie ook andere factoren een rol spelen zoals voeding, stress, gewicht of een vuile kattenbak 

(Defauw et al., 2009; Gunn-Moore, 2003). 

In de studie van Porters et al. (2014) was de incidentie van FLUTD laag; dit gold ook voor urolithiasis in 

de studie van Spain et al. (2004). Eventuele kleine verschillen in urinaire problemen kunnen hierdoor 

gemist worden. De risicoleeftijd voor FLUTD is tussen de twee en zes jaar (Willeberg, 1984). Mogelijk 

was de incidentie van FLUTD laag doordat de studies een te korte follow-up tijd hadden. In de studie 

van Porters (2014) werden katten opgevolgd tot de leeftijd van 2 jaar en in de studie van Howe et al. 

(2000) tot de leeftijd van 3 jaar. De gemiddelde follow-up tijd in de studie van Spain et al. (2004) was 

3.9 jaar na adoptie, waarbij katten niet ouder dan een jaar waren tijdens adoptie. Indien de studies een 

langere follow-up tijd hadden zou de incidentie van urinaire problemen eventueel hoger zijn geweest. 

In de studie van Spain et al. (2004) en Porters (2014) werd de diagnose van FLUTD bevestigd door de 

behandeld dierenarts. In tegenstelling tot het onderzoek van Howe et al. (2000) waar de behandeld 

dierenarts alleen werd gecontacteerd indien de eigenaar van de kat onduidelijk was omtrent de 

beschrijving van de diagnose. Hierdoor is de studie van Howe et al. (2000) gevoeliger voor het optreden 

van herinneringsbias. Dit kan eventueel verklaren waarom de incidentie van urinaire problemen hoger 

was in de studie van Howe et al. (2000) dan in de studies van Spain et al. (1996) en Porters et al. (2014). 

Deze studies hadden selectievere criteria voor de diagnose van FLUTD zoals hematurie, strangurie, 

pollakisurie of urinaire obstructie met bevestiging van de behandeld dierenarts.  

De casestudies van Jones et al. (1997) en Foster (1967) konden ook geen verband vinden tussen 

castratieleeftijd en FLUTD of urolithiasis. De meeste katten met urolithiasis waren op traditionele leeftijd 

of op latere leeftijd gecastreerd. Daarnaast was de gemiddelde castratieleeftijd van de prepuberaal 

gecastreerde katten 20 weken. Vermoedelijk hadden maar weinig katten met urolithiasis vroegcastratie 

ondergaan. De studie had echter geen controlepopulatie ter vergelijking.  

Vroegcastratie is dus van invloed op het urogenitale stelsel. De secundaire geslachtkenmerken komen 

niet tot ontwikkeling en katers zullen niet in staat zijn tot volledige extrusie van de penis. Castratie is een 

risicofactor voor FLUTD en dit geldt dus ook voor vroegcastratie. Verder onderzoek is nodig naar de rol 

van vroegcastratie als risicofactor voor urinaire problemen. Hierbij moet rekening worden gehouden met 

voldoende follow-up tijd zodanig dat de onderzochte katten de risicoleeftijd bereiken voor urinaire 

problemen.  

 

2.5 OBESITAS  

 

Obesitas is een multifactorieel probleem dat op verschillende manieren kan worden gekwantificeerd. 

Elke studie gebruikte een andere methode voor het beoordelen van overgewicht waardoor sommige 

resultaten moeilijk te vergelijken zijn. Desondanks komen een aantal resultaten overeen tussen de 
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studies. Het blijkt dat vroegcastratie, net als traditionele castratie, ervoor zorgt dat katten een groter 

gewicht hebben dan intacte katten (Root et al., 1995; Alexander et al., 2011; Porters et al., 2014). Alleen 

de studie van Stubbs et al. (1996) vond op basis van gewicht geen verschil tussen vroeggecastreerde 

en intacte katten. De studie kon daarentegen aantonen dat vroeggecastreerde katten meer falciform vet 

hebben dan intacte katten. De reden dat er op basis van falciform vet wel een verschil werd gevonden 

komt waarschijnlijk door het feit dat het gewicht van een kat geen goede indicator is voor obesitas 

(Stanton et al. 1992).  

Het gewicht van de kat kan wel gebruikt worden als follow-up bij afvalprogramma's maar om overgewicht 

bij de kat vast te stellen is de BCS een betere methode (Bjornvad et al. 2011). Helaas werd in de studie 

van Stubbs et al. (1996) geen gebruik gemaakt van de BCS. De andere studies laten zien dat 

vroeggecastreerde poezen hoger scoorden op de BCS dan intacte poezen (Alexander et al. 2011; 

Porters et al. 2014). Ondanks dat vroeggecastreerde katers hoger scoorden op de BCS dan intacte 

katers werd dit verschil niet significant bevonden in de studie van Porters et al. (2014). Aangezien de 

BCS werd bepaald tussen de zes en acht maanden leeftijd is het mogelijk dat vroeggecastreerde katers 

pas op latere leeftijd significant hoger scoren op de BCS dan intacte katers. In tegenstelling tot de 

resultaten van de BCS werden wel hogere concentraties plasma leptine gevonden bij 

vroeggecastreerde katers in vergelijking met intacte katers. Alleen de studie van Root et al. (1995) kon 

aantonen dat zowel vroeggecastreerde poezen als katers een hogere BMI en BCS hadden dan intacte 

poezen en katers. In deze studie werd de BCS op latere leeftijd vastgesteld, op 24 maanden leeftijd. 

Alhoewel de BMI niet zo veel wordt gebruikt als de BCS kan deze subjectieve methode net als de BCS 

worden gebruikt voor de bepaling van overgewicht (Bjornvald et al. 2011).   

De gouden standaard voor het bepalen van overgewicht is door middel van Dual Energy X-ray 

Absorptiometry (DXA) waarmee de hoeveelheid lichaamsvet en vetvrije massa kan worden vastgesteld. 

Volgens DXA komt een punt toename op een negen puntenschaal van de BCS overeen met 7% meer 

lichaamsvet (Laflamme et al. 1995). Alleen in de studie van Alexander et al. (2011) werd DXA gebruikt. 

Hieruit bleek dat het vetpercentage bij katten ging stijgen na vroegcastratie terwijl de vetvrije massa 

daalde terwijl dit niet gebeurden bij intacte katten. Op eenjarige leeftijd verschilden vroeggecastreerde 

katten echter alleen op basis van de BCS van intacte katten maar niet meer op basis van het 

vetpercentage en de vetvrije massa.  

Alleen in de studies van Howe et al. (2000) en Spain et al. (2004) werd overgewicht bij de kat bepaald 

door de eigenaar zelf. Eigenaren zitten vaak fout als ze het juiste gewicht bij hun kat moeten inschatten 

(Courcier et al., 2010; Scarlett et al., 1994). Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze studies geen 

overgewicht vonden bij zowel traditioneel gecastreerde katten als vroeggecastreerde katten. 

Een ander probleem bij het beoordelen van overgewicht bij de kat is het multifactoriële karakter. Zowel 

voeding als lichamelijke activiteit spelen een grote rol in de ontwikkeling van obesitas (Scarlett et al., 

1994; Russel et al., 2000). In de studies van Root (1995) en Alexander et al. (2011) kregen katten 

hetzelfde type voer ad libitum aangeboden. In de studies van Howe et al. (2000), Spain et al. (2004) en 

Porters et al. (2014) kregen de katten verschillende types en hoeveelheden voer. Geen van de studies 

heeft de hoeveelheid activiteit gemeten en alleen de studie van Alexander et al. (2014) hield de 

voedingsopname bij. Hieruit bleek dat katten meer gaan eten na vroegcastratie in vergelijking met 
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intacte katten. Het onderzoek van Bermingham et al. (2010) toont aan dat een toename van het 

vetpercentage en een afname van de vetvrije massa ervoor zorgen dat de energiebehoefte daalt. 

Aangezien bij vroeggecastreerde katten het vetpercentage stijgt terwijl hun vetvrije massa daalt zal hun 

energiebehoefte ook minderen (Alexander et al., 2011). Het is dus belangrijk dat katten na 

vroegcastratie een restrictie krijgen in calorieopname aangezien de voedingsopname zal stijgen terwijl 

de energiebehoefte daalt. Uit de studie van Root et al. (1996) bleek ook dat het metabolisme lager was 

bij vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten in vergelijking met intacte katten. Het 

metabolisme daalde sterker bij poezen dan bij katers. Mogelijk komt dit doordat katers minder vetmassa 

hebben en meer vetvrije massa in vergelijking met poezen waardoor het metabolisme minder sterk 

daalde bij (vroeg) gecastreerde katers in vergelijking met (vroeg)gecastreerde poezen.  

Naast het feit dat de verandering van lichaamscompositie na vroegcastratie bijdraagt aan de 

verandering van de energiebehoefte speelt het wegvallen van de geslachtshormonen waarschijnlijk ook 

een rol. Oestrogenen en androgenen stimuleren zwerfgedrag en fysieke activiteit (Belsito et al., 2009; 

Sloth, 1992). Het wegvallen van oestrogenen zorgt voor een hogere voedingsopname doordat 

oestrogenen mogelijk als verzadigingsfactor in het centrale zenuwstelsel werken (Cave et al., 2007; 

Butera, 2010).  

Overgewicht bij katten is geassocieerd met vele andere ziekten zoals diabetes mellitus, niet-allergische 

huidproblemen, kreupelheid, hypertensie, cardiovasculaire problemen, FLUTD, hepatische lipidose en 

een verminderde immuunsysteem (Scarlett en Donoghue, 1998; German, 2006). Obesitas zorgt voor 

een grotere kans op glucose intolerantie met mogelijk diabetes mellitus tot gevolg (Appleton et al., 

2001). In de studies van Howe et al. (2000) en Spain et al. (2004) werd er geen associatie gevonden 

tussen vroegcastratie en het risico op diabetes mellitus. Aangezien de incidentie van diabetes mellitus 

erg laag was in beide kattenpopulaties kan hier geen conclusie uit worden getrokken. Katten hebben na 

castratie een aantal weken last van verlaagde insulinegevoeligheid ondanks een restrictief dieet (Hoenig 

en Ferguson, 2002). Dit effect is tijdelijk en verdwijnt na 18 weken. In deze studie ging het over 

insulinegevoeligheid maar niet over insuline-intolerantie, dit werd niet gevonden na castratie. Insuline-

intolerantie werd ook niet gezien na vroegcastratie in de studie van Root et al. (1995). Een restrictief 

dieet na vroegcastratie is niet alleen belangrijk om overgewicht te voorkomen maar ook om ervoor te 

zorgen dat een verminderde insulinegevoeligheid om zou slaan in insuline-intolerantie.  

Vroeggecastreerde katten hebben net zo veel kans op het ontwikkelen van overgewicht als traditioneel 

gecastreerde katten. Het is mogelijk dat overgewicht zich op een jongere leeftijd zal voordoen bij poezen 

dan bij katers na vroegcastratie. Door een verhoogde voedingsopname en een verlaagd metabolisme 

na vroegcastratie is voldoende beweging en een restrictief dieet van belang. Hierdoor kan overgewicht 

worden voorkomen en de hiermee geassocieerde problemen zoals diabetes mellitus. 

 

2.6 GEDRAG  

 

De invloed van vroegcastratie op het gedrag van katten is niet helemaal duidelijk. Elk onderzoek komt 

met andere bevindingen. Agressief gedrag tegenover mensen is een veelvoorkomende reden dat katten 

worden afgestaan aan het asiel (Salman et al., 2000; Patronek et al., 1996). Deze katten zijn vaker 
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intact dan gecastreerd (Patronek et al., 1996). De meeste studies vonden geen associatie tussen 

agressief gedrag tegenover mensen en de castratieleeftijd van de kat. Alleen Wright en Amoss (2004) 

vond dat katten die naar mensen beten dit vaker deden indien ze intact waren. Daarnaast bleken 

traditioneel gecastreerde poezen vaker agressief naar mensen dan vroeggecastreerde poezen. Dit 

waren echter incidentele bevindingen mogelijk doordat elke vorm van bijten of krabben naar een 

gezinslid werd gezien als agressief gedrag. In 89% van de gevallen gebeurden de incidenten in een 

speelse context. In het onderzoek van Porters et al. (2014) waar een onderscheid werd gemaakt tussen 

speels en niet speels gerelateerd agressief gedrag werd geen relatie gevonden tussen agressief gedrag 

en castratieleeftijd. Spain et al. (2004) bewees dat vroeggecastreerde katers minder agressief gedrag 

vertonen tegenover de dierenarts dan traditioneel gecastreerde katers. Alhoewel verminderd agressief 

gedrag tegenover de dierenarts een goede ontwikkeling is, is het nooit een reden geweest voor het 

afstaan van een kat aan het asiel (Salman et al., 1998).  

  Agressie tussen katten kan verminderd worden door castratie (Hart en Barrett, 1973; Lindell et al., 

1997). Deze verlaagde kans op agressief gedrag tegenover katten wordt onder experimentele 

omstandigheden ook gezien bij vroegcastratie (Stubbs et al., 1996). Intacte katten waren vaker agressief 

naar andere katten dan vroeggecastreerde en traditioneel gecastreerde katten. Studies waarin 

asielkatten werden opgevolgd vonden geen verschil in interspecies agressie na vroegcastratie (Porters 

et al., 2014; Howe et al., 2000; Spain et al., 2004). Nogmaals werd alleen in de studie van Wright en 

Amoss (2004) meer agressie tussen katten gezien bij vroeggecastreerde katers dan bij intacte katers. 

Hierbij ging het opnieuw om een eenmalige bevinding. Het aanvallen van een kat en het aangevallen 

worden door een kat werd als agressief gedrag beschouwd. Hierdoor is geen onderscheid te maken 

tussen katten die meer agressie toonden naar andere katten en katten die frequent aangevallen werden.  

  Agressief gedrag bij katten wordt beïnvloed door veel factoren waardoor het lastig is om te 

onderzoeken welke rol vroegcastratie hierbij heeft. Uit de hiervoor beschreven onderzoeken is geen 

overtuigend bewijs dat vroegcastratie lijdt tot verhoogde agressie bij katten. Andere factoren konden in 

het onderzoek van Porters et al. (2014) wel in verband gebracht worden met agressief gedrag. Het bleek 

dat zowel tijdens de eerste maand na adoptie als op langer termijn het gebruik van verbale en/of fysieke 

straf zorgde voor een grote kans op agressief gedrag naar mensen. Hierbij is het niet duidelijk of straf 

leidt tot meer agressief gedrag naar mensen of dat katten die meer agressief gedrag vertonen vaker 

worden gestraft. Het karakter van de kat bleek ook een rol te spelen in de ontwikkeling van het gedrag. 

Angstige of verlegen katten hadden meer kans om tijdens de eerste maand na adoptie agressief naar 

mensen te reageren. Deze katten hadden later echter minder kans op het vertonen van agressief gedrag 

naar mensen toe in een speelse context. Agressief gedrag tijdens het spelen wordt beïnvloed door vele 

andere factoren zoals het gebruik van training tijdens de socialisatieperiode (Crowel-Davis, 2002). 

Daarnaast lokt bijvoorbeeld het gebruik van eigen handen en voeten agressie uit naar deze 

lichaamsdelen (Heath, 2002; Radosta, 2011). Andere factoren die van invloed waren op agressief 

gedrag naar mensen toe waren het aantal katten in huis en de hoeveelheid interactie met de kat. De 

eerste maand na adoptie hadden kittens die zonder andere katten in huis zaten een grotere kans om 

agressief gedrag te vertonen naar mensen toe in een speelse context. Daarnaast bleek dat meer 
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positieve interactie met de kat geassocieerd werd met meer agressief gedrag naar mensen in een 

speelse context.  

De meest voorkomende reden voor afstand van de kat is ongepaste eliminatie oftewel het urineren of 

defeceren naast de kattenbak (Patronek et al., 1996; Salman et al., 2000). Castratie zorgt voor een 

verlaagde kans op urinesproeien bij katers en wordt ook gebruikt ter behandeling van urinesproeien 

(Hart en Barrett, 1973; Olm en Houpt, 1988). De meerderheid van de studies konden geen associatie 

vinden tussen castratieleeftijd en urine sproeien bij katers. Alleen Spain et al. (2004) vond dat 

vroeggecastreerde katers minder urine sproeien dan katers gecastreerd op traditionele leeftijd. 

Ongepaste eliminatie kon in de besproken studies evenzeer niet in verband worden gebracht met 

castratieleeftijd. Wright en Amoss (2004) vonden daarentegen dat vroeggecastreerde poezen, de eerste 

dertig dagen na adoptie, minder vaak urineerde naast de kattenbak dan intacte poezen. De eerste dertig 

dagen na adoptie had minstens 26% van alle onderzochte kittens eenmaal naast de kattenbak 

geürineerd of gedefeceerd. Dit percentage was sterk gedaald na 4,5 maand na de adoptie. In de studie 

van Porters et al. (2014) werd ook gezien dat ongepaste eliminatie frequenter voorkwam in de eerste 

maand na adoptie. Dit suggereert dat zowel vroeggecastreerde kittens als intacte kittens de tijd nodig 

hebben om te wennen aan hun nieuwe omgeving. 

Het gebruik van verbale en/of fysieke straf de eerste maand na adoptie vergrootte de kans dat de kat 

naast de kattenbak zou gaan urineren en/of defeceren (Porters et al., 2014). Daarnaast blijkt dat katten 

die minder tijd doorbrengen in de buurt van de eigenaar een grotere kans hebben om ongepast te 

urineren en/of defeceren. Het aantal katten in huis werd niet geassocieerd met ongepaste eliminatie. 

Naarmate er minder kattenbakken in huis aanwezig waren daarentegen, werd de kans op ongepaste 

eliminatie groter. Tot slot was de kans groter dat angstige of verlegen katten later ongepast zouden 

gaan urineren/defeceren. 

Een van de redenen genoemd voor het afstaan van de kat aan het asiel, is het onvriendelijke karakter 

van de kat (Salman et al., 2000). Stubbs et al.(1996) vond dat zowel vroeggecastreerde katten als 

traditioneel gecastreerde katten meer affectie toonden naar de observator dan intacte katten. Of dit type 

gedrag ook stand houdt in een gewoon huishouden is echter niet bewezen.  

Spain et al. (2004) vond dat vroeggecastreerde katten zich meer verstoppen dan traditioneel 

gecastreerde katten. Angstige katten hebben een grotere kans om afgestaan te worden aan het asiel 

(Salman et al., 2000). De gevonden associaties in de studie van Spain et al. (2004) hielden echter geen 

stand wanneer werd gevraagd of het gedrag als serieus probleem werd gezien door de eigenaar. In het 

onderzoek van Porters et al. (2014) bleek dat katten met een angstig karakter eerder angstig gedrag 

naar mensen of dieren toe vertoonden de eerste maand na adoptie. Op langere termijn vertoonden deze 

katten ook vaker angstig gedrag. Katten die de eerste maand na adoptie weinig tijd spendeerden met 

de eigenaar, zonder andere katten leefden of vaker fysiek/verbaal gestraft werden, hadden een grotere 

kans om angstig te reageren op geluid en/of beweging. Op langere termijn bleken katten die vaker 

fysiek/verbaal werden gestraft minder angstig terwijl katten die veel positieve interactie hadden met de 

eigenaar vaker angstig waren.  

Hyperactief gedrag kan ook een reden zijn voor afstand aan het asiel (Salman et al., 1998). Alleen Spain 

et al. (2004) stelde vast dat vroeggecastreerde katten minder hyperactief zijn dan traditioneel 
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gecastreerde katten. Indien werd gevraagd of hyperactief gedrag als problematisch werd gezien, hield 

deze associatie geen stand. In de studies van Stubbs et al. (1996) en Porters et al. (2014) werd geen 

verband gevonden tussen castratieleeftijd en hyperactief gedrag. Daarnaast werden in de studie van 

Porters et al. (2014) geen andere factoren in verband gebracht met hyperactief gedrag.  

Tot slot wordt destructief gedrag vaak als reden gegeven voor het afstaan van de kat aan het asiel 

(Salman et al., 2000). In de studie van Spain et al. (2004) wordt minder destructief vastgesteld na 

vroegcastratie terwijl Porters et al. (2014) een vergrote kans op destructief gedrag vond na 

vroegcastratie. Het protectief effect van vroegcastratie werd echter niet meer gevonden indien alleen 

werd gekeken naar katten die niet waren ontklauwd. Daarnaast bleek de kans op destructief gedrag na 

vroegcastratie maar 1,047 groter dan na traditionele castratie (Porters et al., 2014). Het vaker 

fysiek/verbaal straffen van de kat was sterker gecorreleerd met destructief gedrag. Hierbij is niet duidelijk 

of destructieve katten vaker worden gestraft of dat katten destructiever worden doordat ze worden 

gestraft. Verlegen of angstige katten en “alleenstaande” katten waren ook vaker destructief.  

Uit al deze studies blijkt dat vroegcastratie moeilijk in verband gebracht kan worden met 

gedragsproblemen bij de kat. Het multifactoriële karakter van gedrag komt ook duidelijk naar voren in 

het onderzoek van Porters et al. (2014), waaruit blijkt dat veel zaken een rol spelen bij de ontwikkeling 

van gedrag bij de kat. Vroegcastratie geeft geen verhoogd risico op gedragsproblemen in vergelijking 

met traditionele castratie. Het onderzoek van Salman et al. (2000) toont dat uiteenlopende 

gedragsproblemen kunnen leiden tot afstand aan het asiel. Het is dus belangrijk dat mensen vooraf aan 

adoptie weten wat het natuurlijk gedrag is van een kat en hoe een kat moet worden verzorgd en 

opgevoed. Op deze manier kunnen veel gedragsproblemen na adoptie worden voorkomen (Wright en 

Amos, 2004; Patronek et al., 1996).  

 

2.7 MAMMATUMOREN 

 

Feliene mamma tumoren zijn de derde meest voorkomende tumoren bij katten (Dorn et al. 1986). Van 

de feliene mammatumoren is 91% kwaadaardig waarbij het gaat om een carcinoom (Patnaik et al., 

1975). De gemiddelde overlevingstijd van katten met feliene mammacarinoom is minder dan één jaar 

(MacEwen et al., 1984). Het onderzoek van Overley et al. (2005) laat zien dat prepuberale castratie 

zorgt voor een sterke reductie van het risico op feline mammacarcinoom. Deze reductie wordt ook 

gezien bij traditioneel gecastreerde katten maar is minder sterk. Dit verschil in risico komt doordat katten 

minder beschermd zijn tegen feline mammacarcinoom naarmate ze langer zijn blootgesteld aan 

geslachtshormonen. Uit de studie van Misdorp et al. (1991) bleek dat katten die op reguliere basis waren 

blootgesteld aan exogeen toegediende progesteron, een hoger risico liepen op het ontwikkelen van 

feline mammacarcinoom. Het was helaas niet duidelijk of vroeggecastreerde katten waren opgenomen 

in de studie van Overley et al. (2005). Het is zeer aannemelijk dat vroeggecastreerde katten meer 

beschermd zijn tegen feline mammatumoren door de korte blootstelling aan geslachtshormonen. Verder 

onderzoek zou dit echter moeten uitwijzen 
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CONCLUSIE 

 

Uit deze literatuurstudie komt naar voren dat de gevolgen van vroegcastratie niet verschillen van de 

gevolgen van traditionele castratie. Katten die vroegcastratie hebben ondergaan lopen dus geen 

verhoogd risico op postoperatieve complicaties, infectie, verminderde bescherming na vaccinatie, 

fracturen, kreupelheid, urinaire problemen, obesitas of gedragsproblemen in vergelijking met traditioneel 

gecastreerde katten. Dankzij de chirurgische en anesthetische protocollen van Porters et al. (2014) kan 

vroegcastratie op een veilige manier worden uitgevoerd. Door middel van vroegcastratie kunnen meer 

ongeplande nestjes voorkomen worden en daarmee ook de aanvoer van nieuwe katten in de 

dierenasielen. Het kattenplan is België zal een stuk efficiënter lopen doordat asielen nu ook verplicht 

zijn tot vroegcastratie van de katten.  
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