Overvolle
dierenasielen: een
groot probleem in het
Brussels Gewest

• minder katten in
dierenasielen
• minder euthanasie
• minder kans op infecties
en tumoren
• minder agressief gedrag

Voor het goed van uw poes

Geen plaatsje vrij

Vanaf wanneer steriliseren?

Een gesteriliseerde kat leeft langer en gezonder. Na
sterilisatie worden poezen minder agressief. Het
resultaat? Minder nachtlawaai, minder kattengevechten
en dus veel minder verwondingen die kunnen
ontsteken.

De asielen van het Brussels Gewest kunnen de
toestroom van katten en kittens niet meer aan. De
opvang kost handenvol geld. En het resultaat is maar
al te vaak euthanasie. In 2014 kreeg 45% van de
binnengebrachte kittens een spuitje. En in 2015 werd
37% van de opgevangen katten geëuthanaseerd.
Sterilisatie voorkomt dit probleem.

Sterilisatie is zeker aanbevolen na 6 maanden, de
leeftijd waarop kittens voor het eerst vruchtbaar zijn.
Maar vroegtijdige sterilisatie kan al vanaf 8 weken. Zo
bent u gerust.

Gesteriliseerde kattinnen hebben bovendien
veel minder kans op melkkliertumoren en
baarmoederontstekingen. Het gebruik van de prikpil
kan deze ziekten doen toenemen. Permanente
sterilisatie veroorzaakt deze problemen niet.
Kittens worden massaal naar het dierenasiel gebracht.
Maar die opvang is duur en er zijn onvoldoende
plaatsen om alle poesjes te houden of om een nieuwe
thuis te vinden.
Gecastreerde mannetjes worden kalmer en gaan veel
minder sproeien om hun terrein af te bakenen. U en uw
buren zullen daar alleen maar blij mee zijn.

Steriliseren: wettelijk verplicht

Steeds meer katten worden
naar het asiel gebracht. Maar de
dierenasielen van het Brussels
Gewest zitten overvol. Een
opvallende campagne wil de
Brusselaars aansporen om hun
kat en kittens te steriliseren.

Wat kost het?
• Het steriliseren van een kattin kost
ongeveer € 150.

Sinds 2014 moeten katten vóór verkoop of adoptie
gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden.
Ook voor particulieren geldt deze verplichting.

• Het castreren van een kater kost ongeveer € 60.

De reclame voor de verkoop van poezen is streng
gereglementeerd. Enkel wie een erkende inrichting
voor dieren bezit, mag advertenties plaatsen
in gespecialiseerde bladen en websites. Het
erkenningsnummer moet steeds vermeld worden.
Sterilisatie is gewoon een blijk van liefde voor uw kat.

• Daarbovenop komt de kost voor
de inentingen, ontwormen, … Een
gesteriliseerde en gechipte kat afkomstig van
een asiel kost € 100-150. Dankzij de grote
aantallen kunnen ze hun katten goedkoper
laten opereren.

• Het aanbrengen van de verplichte
identificatiechip kost ongeveer € 50.

Een explosieve toename
Een kattenpaartje heeft gemiddeld tot 8 kittens per
jaar. Na 1 jaar zijn er al zo’n 25 kattenkoppeltjes.
En 5 jaar later zorgde het eerste koppeltje en al hun
afstammelingen al voor 5.000 kittens. Van een explosief
probleem gesproken.
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