
  

Verzorging 

 

Het is belangrijk om uw kat(ten) goed te 
verzorgen. Zorg voor de juiste voeding. Geef 
uw kat blikvoeding, harde brokjes of vis met 
een vitaminepreperaat.  Zorg ervoor dat de 
kat altijd de beschikking heeft over vers 
drinkwater. Verder is het van belang dat uw 
kat gevaccineerd wordt tegen katten- en 
niesziekte. Dit moet op een leeftijd van 9 en 
12 weken gebeuren. Daarna moet u de 
vaccinatie jaarlijks herhalen. Katten moeten 
regelmatig ontwormd worden. Als ze 
wormen hebben kunnen ze hier ernstig ziek 
van worden en het is dus van belang om dit 
te voorkòmen. Ook moet u uw kat 
regelmatig controleren op vlooien, luizen, 
etc, en indien nodig, uw kat hiertegen 
behandelen met een middel dat geschikt is 
voor katten.  
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In Suriname lopen niet alleen 
zwerfhonden, maar ook zwerfkatten op 
straat. Net als alle andere dieren 
verdienen ook katten goede verzorging 
van een eigenaar en horen ze niet op 
straat te zwerven! 
 

Oorsprong  

Katten werden ongeveer 6000 jaar na 
honden als huisdieren genomen. Toch 
zijn er momenteel bijna evenveel katten 
als honden op de wereld. In veel landen 
worden ze als heilig beschouwd en 
aanbeden. 
 

Gedrag  

Katten zijn eigenzinnige dieren. Of zoals 
gezegd wordt: Een hond heeft een baas, 
en een kat heeft personeel! 
Over het algemeen zijn huiskatten zeer 
aanhalig, en aanhankelijk, maar ze laten 
het wel merken als ze genoeg van alle 
aandacht hebben. Dan gaan ze zich uren 
zitten wassen op een plekje in de zon, 
om daarna opgekruld te gaan liggen 
slapen. Katten zijn eigenlijk nachtdieren, 
dus de meeste katten zijn ’s nachts 
actiever dan overdag. 
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De ingreep 

De ingreep gebeurt onder algehele 
verdoving. Daarnaast krijgt de kat een 
pijnstiller. Na de ingreep weet de kat er niets 
meer van.    

Aangezien dierenleed voornamelijk ontstaat 

door te veel geboorten vragen wij u 

uitdrukkelijk om uw poes te laten steriliseren 

of uw kat te laten castreren en op deze 
manier onnodig dierenleed te voorkomen!  

Mocht u toch ervoor kiezen om uw poes niet 
te laten steriliseren dan bent u als eigenaar 
zelf verantwoordelijk om voor de kittens 
een goed huis te vinden. U mag uw kat of 

kittens in GEEN geval op straat zetten! 
Raad de nieuwe eigenaar aan om het dier te 
laten steriliseren (poes) of castreren (kater). 

 

 

 

 
 



 

Beter voor uw dier: Als een kat krols is, 
kan haar gemiauw zeer vervelend zijn om 
aan te horen. Bovendien is de 
krolsheidsperiode heel uitputtend voor uw 
dier. Sommige poezen worden heel vaak 
krols. Dit kan op den duur nadelige 
gevolgen voor uw kat hebben als een 
paring uitblijft (zoals uitputting, 
vermagering en psychische gevolgen). 

Waarom uw kat laten castreren?  

Op het moment dat katers niet 
gecastreerd worden, zullen zij vele 
vrouwtjes bevruchten waardoor er steeds 
meer kittens komen. De kans bestaat dat 
deze kittens op straat worden geboren 
waar de dieren weinig kans hebben. 
Andere redenen om uw kater te laten 
castreren zijn: 

Minder vechten: Als een kater niet 
gecastreerd is zal hij eerder geneigd zijn 
om te vechten met andere katten. 
Hierdoor loopt hij niet alleen risico op 
allerlei verwondingen, maar ook op 
ziekten.  

Voorkomen van sproeien: Als katers 
niet gecastreerd zijn hebben zij een grote 
territoriumdrift. Hoe meer territoriumdrift, 
hoe groter de kans is op sproeien (of te 
wel overal tegenaan plassen). Eenmaal 
aan het sproeien gewend, is dit gedrag 
moeilijk af te leren. Het is daarom 
belangrijk om de kater zo vroeg mogelijk 
te laten castreren (mogelijk vanaf 4 
maanden oud).  

 

 

Waarom uw poes laten steriliseren? 

Stel uzelf eens de volgende vraag.  
Waarom zou ik mijn kat niet willen laten 
steriliseren? Wilt u een nestje? Waarom?  

Heeft u al nagedacht over de gevolgen als u 
daadwerkelijk een nest met kittens heeft? 
Voor de kittens zult u onderdak moeten 
zoeken en dit is niet altijd even gemakkelijk. 
Hierdoor belanden er vele poezen en kittens 
op straat. De poezen die op straat terecht 
komen zullen zich snel voortplanten (elke 4 
à 5 maanden een nestje) waardoor er steeds 
meer zwerfkatten komen (4 à 5 katten per 
nestje). De zwerfkatten veroorzaken overlast 
voor de bevolking en hebben een slecht 
leven op straat. Veel dieren raken ondervoed 
en worden ziek, waardoor de gemiddelde 
zwerfkat niet ouder wordt dan 2 jaar.  

Daarom is het ZEER BELANGRIJK om uw 
poes te laten steriliseren. Dit is namelijk de 
enige mogelijkheid om te voorkomen dat er 
nog meer zwerfkatten bij komen. Andere 
redenen om uw poes te laten steriliseren 
zijn:  

Minder kans op ziekten: Als katten niet 
paren is er minder kans dat ziekten op uw 
dier worden overgebracht. Ook is de kans op 
baarmoederontsteking en melkkliertumorren 
kleiner als u uw poes laat steriliseren. 

Minder vechten: De poezen zullen minder 
vechten, waardoor de poes minder kans 
heeft op verwondingen.  

 

Op welke leeftijd 
steriliseren/castreren? 

Poezen kunnen vol raken op een leeftijd van 
4½ maand. Daarom is het van belang om uw 
poes voor die tijd gesteriliseerd te hebben. 
Poezen kunnen worden gesteriliseerd vanaf 
een leeftijd van 4 maanden. Wilt u hier nog 
even mee wachten, dan is de poezenpil een 
goede optie voor de overbrugging tot de 
sterilisatie. De poezenpil heeft als nadeel dat 
ze de kans op baarmoederontsteking 
vergroot, evenals de kans op het ontstaan 
van melkklierkanker op latere leeftijd. Het is 
daarom verstandig de pil niet te lang te 
geven. Katers kunnen op een leeftijd van 4 
maanden gecastreerd worden. 
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