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Informatie castratie 

 

Wat? 

Operatie  

Castratie kan vanaf de leeftijd van 6 maanden maar kan eventueel vroeger.  

Er wordt een kleine insnede voor het scrotum gemaakt, waarna de testikels verwijderd 

worden. 

Deze ingreep in onomkeerbaar. 

 

Chemische castratie 
 
Hierbij wordt een hormonen implantaat onderhuids ingepland dat 6 of 12 maand werkzaam 

is. Hierdoor wordt uw hond tijdelijk onvruchtbaar. Deze behandeling is dus niet definitief. 

Voordelen? 

Een castratie bij de reu heeft vele voordelen: 

 

- Veel rustiger van gedrag en de dominantie naar andere honden neemt sterk af. 

- Minder kans op prostaat problemen/tumoren. 

- Geen voorhuidonstekingen meer. 

- Het plassend markeren neemt sterk af. 

 

Nadelen?  
 
De nadelen van een castratie wegen nauwelijks op tegen de voordelen en verschillende 

vaak van ras tot ras.  

 
Vachtverandering 

Kortharige honden kunnen vaker verruien waardoor ze dus meer haar verliezen. 

Bij langharige honden stellen we vaak een verandering van vachtstructuur vast. Hierbij wordt 

de vacht dikker en kan deze wat van kleurschakering veranderen. 

 

Een regelmatig bezoek aan een trimsalon en goede voeding dragen bij tot de optimale 

conditie van de vacht en beperken de nadelen. 

 

Gewichtstoename: 

Gecastreerde reuen worden vaak rustigere waardoor ze ook sneller toenemen in gewicht.  

Een aangepast dieet is daarom zeker aan te raden. Vraag uw dierenarts om advies. 
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Voor de operatie? 

Via uw dierenarts krijgt U een afspraak. Dat zal meestal in de voormiddag zijn.  

De hond moet nuchter zijn voor de operatie. Dit wil zeggen dat ze tot 20u ‘s avonds mogen 

eten en de korrels daarna moeten weggezet worden. Drinken mag tot middernacht.  

’s Morgens dus niets meer eten en/of drinken.  

Je hond nog eens buiten laten voor de operatie is zeker aan te raden.  

 

Nazorg? 

Deze ingreep gebeurd onder volledige maar korte narcose.  

Wanneer de hond in de voormiddag geopereerd wordt mag hij normaal kort na de middag al 

terug naar huis. Uur van afhalen wordt onderling overlegd. 

 

Eten en drinken mag terug van zodra de hond goed wakker is.  

 

Wandelen mag, maar best de eerste dagen rustig houden en gecontroleerd bewegen. Dit 

houdt in dat ze niet mogen rennen, balletjes gooien,… 

 

Wanneer moet u de dierenarts contacteren? 

• Je hond minder eetlust heeft en/of minder actief is. 

 

•  Duidelijke pijnsignalen heeft. 

 

• Roodheid, jeuk, etter ter hoogte van de wond naad. 

 

• Koorts 

 

 

 


